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EDUCAÇÃO VISANDO A CIDADANIA NO ENSINO DE HISTÓRIA

ADRIANA DE SOUZA 

RESUMO

Traz aqui neste texto  uma reflexão a sobre a Educação no Brasil tendo como principal objetivo desvendar o ensino 
de História e os desafios ainda presentes no século XXI. O Ensino público que visa atender à população com a 
idade e tempo certo objetivando alfabetizar, bem como melhorar o nível de escolarização. O maior expoente dessa 
busca por uma Educação Iqualitária foi Freire( 2006)  que propôs um sistema de ensino que parte da realidade 
vivenciada pelo educando, uma educação que não seja mecanizada, que desperte a consciência crítica e que 
amplie a leitura de mundo, onde o educador assuma um papel mediador, uma postura dialógica. Muitos desafios 
ainda são enfrentados como a formação contínua do professor, investimentos e de políticas públicas, programas 
educacionais que atendam a população. Entretanto há que se deixar claro que  as aulas de Histórias  tem papel 
importante na formação do cidadão, na inclusão social. A educação não pode ser colocada como solução para todas 
as mazelas sociais e que apesar dos vários programas criados pelo Governo ao longo de sua história o desafio da 
inclusão de crianças, jovens e adultos continua. Destaca-se  o professor como foco no  ensino e aprendizagem de 
História, e mediador do  conhecimento e a importância da presença social do professor .

Palavras-chave: Educação Pública- História; Aprendizagem – Cidadania .

INTRODUÇÃO

O maior expoente dessa busca por uma Educação Iqualitária foi Freire( 2006)  que propôs 

um sistema de ensino que parte da realidade vivenciada pelo educando, uma educação que 

não seja mecanizada, que desperte a consciência crítica e que amplie a leitura de mundo, 

onde o educador assuma um papel mediador, uma postura dialógica. Muitos desafios ainda 

são enfrentados como a formação contínua do professor, investimentos e de políticas públicas, 

programas educacionais que atendam a população. Entretanto há que se deixar claro que  as 

aulas de Histórias  tem papel importante na formação do cidadão, na inclusão social. A educação 

não pode ser colocada como solução para todas as mazelas sociais e que apesar dos vários 
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programas criados pelo Governo ao longo de sua história o desafio da inclusão de crianças, 

jovens e adultos continua. Destaca-se  o professor como foco no  ensino e aprendizagem 

de História, e mediador do  conhecimento e a importância da presença social do professor .

 EDUCAÇÃO VISANDO A CIDADANIA NO ENSINO DE HISTÓRIA 

A didática hoje adotada nas salas de aula não devem  apenas focar nos fatos históricos, 

mas estabelecer relações entre eles e discuti-los sob uma perspectiva própria do aluno, Esta é 

principal mudança no ensino de História. Na prática educativa, há uma relação direta entre os 

conteúdos a serem ensinados e aprendidos, os métodos de ensino, os usos de materiais didáticos, 

as formas de organização da sala de aula e as dinâmicas de interação entre aluno e professor. Por 

isso, diante das habilidades e objetos de conhecimento apresentados nos LDB( 1996 ) Parâmetros 

Curriculares Nacionais ( 1995) e recentemente ne BNCC( Base Nacional Comum Curricular 

(2019), é preciso repensar como pode ser mediador da aprendizagem. Um exercício interessante 

para o professor de História  é pensar em como fazer essa exposição e não apenas no que 

ensinar, ou nos conteúdos em si. É preciso quebrar o paradigma de que a História apresentada 

é definitiva, verdade acabada e fixa. A História é um campo de conhecimento em permanente 

construção, E através dela o aluno pode se ver como sujeito protagonista desta construção .

A cidadania remete ao exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Os direitos civis 

estão relacionados ao direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. 

Os direitos políticos estão assegurados na participação do indivíduo na sociedade e os diretos 

sociais refletem o direito à saúde, à educação, ao trabalho, a um salário justo, à aposentadoria.

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei: é, em resumo, ter 
direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos 
políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, 
aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educa-
ção, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. (PINSKY E PINSKY, 
2003, p.9).

O fenômeno da globalização teve influências sentidas no Brasil e a abertura dos 

mercados fez com que as organizações passassem a competir em nível mundial e as 

reestruturações acarretaram altas taxas de desemprego e aumento do trabalho informal.

Bauman (1999) constata, a partir de uma análise do quadro mundial que se por 



10

um lado a globalização  permitiu  ampliar  o  acesso  à  informação,  à  cultura  e  a  um 

intercâmbio cultural e profissional maior, por outro lado, restringiu o acesso aos bens 

sociais. Assim, apesar do desenvolvimento das telecomunicações e da agilidade dos 

meios de transporte, estes avanços são acessíveis somente a uma parte pequena da 

camada da população. No que se refere ao trabalho, segundo este autor, além de os 

trabalhadores terem redução de renda, começaram a sofrer com a falta de estabilidade 

em longo prazo, o que dificultou ainda mais a garantia plena de acessos aos bens sociais.

A Constituição de 1988 ampliou o acesso à educação através do aumento 

do número de vagas e obrigatoriedade de se manter a criança na escola. 

 Conclui-se assim que ampliar o exercício da cidadania envolve mudanças nos eixos políticos, 

econômicos e sociais e que a educação tem papel importante na formação do cidadão, e  exerce 

um papel fundamental para a inclusão social, mas não é o único instrumento a disciplina de História.

        

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação  visa atender à população ainda objetiva alfabetizar a população 

que não teve acesso à escola bem como melhorar o nível de escolarização 

dos que tiveram acesso e não concluíram estas etapas da educação básica. 

Na história das políticas públicas brasileiras há momentos de expansão e recuo como 

ja foi dito. Hoje a Educação é um direito assegurado gratuitamente pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), aos que não tiveram acesso à escola na idade própria 

e segundo a LDBEN o poder público deverá estimular o acesso e a permanência na escola.

Apesar da garantia dos direitos através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948) e das Constituições Federal e Estadual, verifica-se que a cidadania brasileira é 

exercida de modo restrito. Os direitos sociais e políticos não são plenamente exercidos.

 Conclui-se assim que ampliar o exercício da cidadania envolve mudanças nos eixos 

políticos, econômicos e sociais e que a educação tem papel importante na formação do 

cidadão, na inclusão social, mas não é o único instrumento dela. A educação não pode ser 

colocada como solução para todas as mazelas sociais e que apesar dos vários programas 

criados ao longo de sua história o desafio da inclusão de jovens e adultos continua. 

Entretanto, devido à diversidade de contextos em que emerge a Educação , verifica-
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se que é difícil propor um modelo único de proposta curricular,e principalmente nas aulas de 

História , sabe-se que a competência profissional do educador é essencial, que ao ensinar, o 

educador também aprende, mas isso não o desresponsabiliza de sua formação contínua e se 

o conhecimento é construído socialmente, o professor não deve trabalhar individualmente: a 

troca de experiências com seus pares é fundamental. Faz-se necessário maior investimento na 

formação contínua do educador. Outro desafio ainda a ser enfrentado ofertar a Educação que  

oportunize uma mudança na vida desses sujeitos, que ser verdadeiramente possam ser cidadãos.
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL

ALEXANDRE ERNANI DOS SANTOS

RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade analisar o papel do Psicopedagogo, particularmente do Clínico, e apresentar 
estratégias para desenvolver um plano de trabalho psicopedagógico com educandos disléxicos. A dislexia não 
tem causa definida e é um problema neurológico, genético e geralmente hereditário, caracterizado por uma 
intensa dificuldade na leitura, na escrita, na soletração e na ortografia, sendo responsável por altos índices de 
repetência e evasão escolar. Embora não tenha cura, com acompanhamento e avaliação apropriados, o portador 
de dislexia irá evoluir de modo consistente. Neste sentido, o trabalho de uma equipe multidisciplinar, constituída por 
psicólogo, neurologista, fonoaudiólogo e psicopedagogo é muito importante, visto vez que a troca de informações 
pode estabelecer os fatores que podem comprometer a aprendizagem, encontrando caminhos eficientes para um 
programa de reeducação, ou seja, uma maneira de o educando aprender de acordo com suas limitações. 

Palavras-chave: AEE; Inclusão; Deficiência Intelectual.

INTRODUÇÃO

Por muito tempo perdurou o entendimento de que a educação especial era mais apropriada 

para o atendimento de alunos que apresentavam deficiência ou que não se adequavam à estrutura 

dos sistemas de ensino. Entretanto, o desenvolvimento de estudos no campo da educação e dos 

direitos humanos vem modificando os conceitos, as legislações, as práticas educacionais e de 

gestão, indicando a necessidade de mudanças reestruturais nas escolas de ensino regular e de 

educação especial. 

Levando-se em consideração a temática da Educação Especial no Brasil, considera-

se pertinente deixar claro quem são os alunos que têm o direito de receber o Atendimento 

Educacional Especializado em suas escolas. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 
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janeiro de 2008 dispõe que o público a ser atendido nos serviços de Atendimento Educacional 

Especializado – AEE é formado por alunos com deficiência (física, intelectual ou sensorial), 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. No caso de alunos 

com Deficiência Intelectual, é preciso que o trabalho do professor de AEE se caracterize 

essencialmente pela realização de ações específicas sobre os mecanismos de aprendizagem e 

desenvolvimento desses alunos (BRASIL, 2008).

São disponibilizados no Atendimento Educacional Especializado (AEE), os programas 

de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e 

sinalização e tecnologia assistiva. 

O acesso à educação tem início na Educação Infantil, pois é nesse período que o AEE 

se expressa por meio da estimulação precoce, promovendo o desenvolvimento e aprendizagem 

do educando. 

Segundo o documento (BRASIL, 2008), o AEE é ofertado em todas as etapas de 

educação básica e do ensino superior e também nas modalidades da Educação Indígena, do 

Campo e Quilombola e nos Projetos Pedagógicos que são construídos baseados nas diferenças 

socioculturais desses grupos. 

Sendo assim, em todas as etapas da educação básica, o AEE é organizado para apoiar o 

desenvolvimento do educando, constituindo-se oferta obrigatória dos sistemas de ensino, sendo 

realizado no turno inverso da classe comum, preferencialmente na mesma escola. Apesar de ser 

oferta obrigatória, é decisão do aluno, de seus pais ou responsáveis, participar ou não do AEE. 

Neste sentido, os educadores, tanto da sala de aula comum como da sala de recurso 

multifuncional, podem ter a possibilidade, capacidade e autonomia para orientar o aluno em seu 

processo educativo, tornando-se aptos para formar cidadãos responsáveis, capazes de conviver 

com os outros, de forma afetiva e solidária e principalmente dar suporte para que o aluno com 

deficiência, qualquer que seja ela, tenha progresso em seu desenvolvimento e aprendizagem em 

sua escolarização e em sua vida pessoal. 

É nessa direção que Aranha (2002) salienta que a educação não pode ser considerada 

apenas um simples veículo transmissor, mas principalmente um instrumento de crítica dos 

valores herdados e dos novos valores que vem sendo propostos pela sociedade e a escola não 

é transmissora de um saber acabado e definitivo, porque é por seu intermédio que a educação 

instrumentaliza o homem para ser capaz de agir sobre o mundo. 
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Diante do exposto, o presente trabalho tece algumas considerações sobre a prática 

docente na educação especial e inclusiva e aponta algumas alternativas no que diz respeito ao 

trabalho com alunos com Deficiência Intelectual (DI), na tentativa de buscar a resposta para a 

seguinte pergunta: Como deve ser um Plano de AEE que contempla as necessidades do aluno 

com DI?

O indivíduo com Deficiência Intelectual apresenta algumas peculiaridades com relação ao 

seu desenvolvimento cognitivo e, por isso, se torna alvo fácil de discriminação e descrédito sobre 

suas potencialidades. Para isso, é imprescindível que se tenha aprofundamento teórico e prático 

a fim de desenvolver estratégias para alunos com essa deficiência e realizar os encaminhamentos 

necessários para um convívio com os seus colegas, suas famílias, seus professores e todos que 

convivem com eles. 

Assim, percebemos que o Atendimento Educacional Especializado tem papel fundamental 

na inclusão dos alunos com DI, pois, vêm corroborar com a minimização das dificuldades nesse 

“incluir”.

Diante disso, o objetivo principal desse trabalho é apontar a importância do Atendimento 

Educacional Especializado para o desenvolvimento do Deficiente Intelectual. E, para que esse 

trabalho pudesse ser realizado optou-se pela pesquisa bibliográfica.

A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

De acordo com Almeida (2020), deficiência intelectual ou atraso mental é um termo 

usado quando um indivíduo apresenta determinadas limitações no seu funcionamento mental e 
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na execução de tarefas simples como às de comunicação, cuidado pessoal e de relacionamento 

social. Tais limitações geram uma lentidão na aprendizagem e no desenvolvimento desses 

indivíduos. Quando crianças, podem enfrentar dificuldades na escola e necessitar de mais tempo 

para aprender a falar, a caminhar e a cuidar de si mesma, de vestir-se ou comer com autonomia.

Segundo a autora acima, o atraso mental é provocado por genes anormais herdados dos 

pais, por erros ou acidentes ocasionados no momento em que os genes se combinam uns com 

os outros, ou ainda por outros motivos de ordem genética, como a síndrome de Down. 

As complicações ocorridas ao longo da gestação ou durante o parto e as pós-natais 

podem causar graves problemas para o desenvolvimento mental das crianças. Entretanto, 

nenhuma destas causas produz, por si só, uma deficiência intelectual, mas constituem riscos, 

que se deve evitar sempre que possível. 

Para Santana (2020), embora seja possível identificar a maior parte dos casos de 

deficiência mental na infância, o distúrbio só é percebido em muitas crianças quando elas começam 

a frequentar a escola. Como a criança tem suas funções intelectuais comprometidas, ela pode 

também ter dificuldades em seu desenvolvimento e no seu comportamento, na comunicação, 

no cuidado consigo mesma, nos talentos sociais, na interação familiar, saúde, segurança, no 

desempenho acadêmico, lazer e no campo profissional. 

Mantoan (1998, p. 4; 5), nos diz que: “A inserção de pessoas com déficit intelectual 

torna-se virtualmente impossível, quando não lhes permitimos desenvolver os instrumentos 

necessários para se adaptarem às condições ambientais, que mudam constantemente”.

Para a autora acima, um dos entraves da pessoa com deficiência mental, na conquista 

de sua autonomia no meio escolar, provém da percepção negativa que ela tem de si mesma.

As pessoas que crêem que o sucesso escolar está fora de seu alcance tendem a um sub 
desempenho escolar, porque essa percepção negativa inibe a aquisição e a utilização de 
meios para adaptar-se às exigências da escola... Elas precisam ser colocadas em situa-
ções problemáticas para aprender a viver o desequilíbrio cognitivo e emocional. Se os 
conflitos são evitados, como poderão chegar a uma tomada de consciência dos problemas 
a resolver e como testarão sua capacidade de enfrentá-los? (MANTOAN, 1998, p. 5).

Entretanto, segundo Almeida (2020), a maior parte das crianças com DI consegue aprender 

a fazer muitas coisas úteis para a sua família, escola, sociedade e todas elas aprendem algo para 

sua utilidade e bem-estar da comunidade onde vivem. Porém, para tanto, elas precisam de mais 

tempo, de apoios e de ajuda adequada para terem um bom desenvolvimento na aprendizagem 
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cognitiva, podendo viver de forma satisfatória sua vida adulta, pois, como qualquer outra pessoa, 

apresenta dificuldades e potencialidades. 

É de suma importância reforçar e favorecer o desenvolvimento destas potencialidades e 

proporcionar o apoio necessário às suas dificuldades. A deficiência intelectual não é uma doença, 

não é contagiosa e conviver com um deficiente intelectual não provoca prejuízos às pessoas que 

o não sejam.

Para Rodrigues (2020), de todas as experiências que aparecem na trajetória daqueles 

que trabalham com a inclusão, receber um educando com DI parece ser a mais complexa. 

Contudo, como começar quando a deficiência é intelectual? 

Mais eficaz do que ficar preso a relatórios médicos, os professores do AEE e das salas 

de aula comum, devem compreender que esses diagnósticos são um indício para descobrir 

quais os obstáculos que o educando irá enfrentar para aprender, e os professores, para ensinar.

Na concepção da autora, as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos com DI 

são: a falta de concentração, as dificuldades na comunicação e na interação e pouca capacidade 

para compreender a lógica de funcionamento das línguas, por não compreender a representação 

escrita ou precisar de um sistema de aprendizagem diferente. 

Rodrigues (2020) nos explica que os educandos com dificuldade de concentração 

necessitam de um espaço organizado, com rotina, atividades lógicas e regras. Como a sala 

de aula tem muitos elementos - colegas, professor, quadro-negro, livros e materiais, focar o 

raciocínio fica ainda mais difícil. Assim, o ideal é que as aulas tenham um começo prático e 

instrumentalizado, com alguma coisa que mantenha o educando atento, como jogos de tabuleiro, 

quebra-cabeça, jogo da memória e imitações de sons ou movimentos do docente ou dos colegas 

Também é importante que a atividade esteja adequada à idade e, sobretudo, aos assuntos 

trabalhados na aula. 

Outra característica comum da DI é a ausência de entendimento da função da escrita 

como representação da linguagem. Essa imaturidade do sistema neurológico requer recursos 

onde o aluno possa desenvolver a capacidade de relacionar o falado com o escrito. Decerto que, 

na tentativa de auxiliar, o educador precisa ressaltar a utilização social da língua e fazer uso de 

ilustrações e fichas de leitura, que irão fazer com que o educando relacione imagens com textos. 

Produzir relatórios acerca do que está sendo realizado também ajuda nos estágios avançados 

da alfabetização (PLETSCH & BRAUN, 2008).
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Já com relação à dificuldade em se comunicar, incluir músicas, brincadeiras orais, 

leituras com entonação adequada, poesias e parlendas auxilia no desenvolvimento da oralidade. 

Sabe-se que tal limitação, muitas vezes, mascara a verdadeira causa do problema: a ausência 

de interação. Nos educandos autistas, por exemplo, a comunicação é rara por ausência de 

interação. É convivendo com os colegas que ele irá se desenvolver (RODRIGUES, 2020).

O AEE PARA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Em consonância com Gomes, Poulin e Figueiredo (2010), o trabalho do professor de AEE 

voltado para o educando com DI é caracterizado sobretudo pela realização de ações específicas 

sobre os mecanismos de aprendizagem e desenvolvimento desse aluno. 

O AEE se realiza principalmente na sala de recursos multifuncionais, sendo muito 

relevante que o educador de AEE conheça seu educando e suas peculiaridades, ajudando-o a agir 

no espaço escolar e fora dele. Faz parte do seu trabalho criar materiais didáticos e pedagógicos, 

considerando as necessidades específicas do educando na sala de aula do ensino regular. Ao 

interagir com o educador do ensino comum, o educador do AEE consegue informações a respeito 

da frequência, permanência e participação do educando na sala de aula (MANTOAN, 2007). 

No trabalho do AEE, o educador desempenha uma função relevante na construção 

do conhecimento, pois o educando com DI constrói conhecimentos treinando sua capacidade 

cognitiva, que é estimulada pela intervenção intencional desse educador. 

No AEE, a avaliação é realizada por meio do estudo de caso, visando construir um 

perfil do educando que permita compor o plano de intervenção do AEE. No estudo de caso, o 

educador de AEE deve contar com a colaboração do educador do ensino comum e com a ajuda 

de outros agentes escolares (GOMES; POULIN & FIGUEIREDO, 2010). 

A avaliação, conforme Leite e Martins (2010), atinge três ambientes principais do educando: 

sala de recursos multifuncionais, sala de aula e família. Essa avaliação tem por propósito levantar 

informações a respeito do educando levando em conta seis aspectos principais: desenvolvimento 

intelectual e funcionamento cognitivo; a expressão oral; o meio ambiente; as aprendizagens 

escolares; o desenvolvimento afetivo-social e as interações sociais; os comportamentos e atitudes 

em situação de aprendizagem e o desenvolvimento psicomotor. A partir dessas informações, o 

educador irá compor o perfil do educando, identificando suas potencialidades e dificuldades, 
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bem como a natureza do problema que levou ao encaminhamento desse educando para a sala 

de recurso multifuncional (LEITE & MARTINS, 2010). 

Outra ação desenvolvida no AEE se refere ao acompanhamento do educando com DI, 

visando o progresso no seu desenvolvimento e aprendizagem, bem como a sua melhor interação 

no espaço escolar. O acompanhamento requer o desenvolvimento de um plano de atendimento 

educacional especializado que prevê atividades que precisam ser realizadas com o educando na 

sala de recurso multifuncional e sugere a articulação do educador do AEE com outros profissionais 

que possam dar suporte às necessidades específicas desses educandos com a família, no sentido 

de construir as condições adequadas ao desenvolvimento e aprendizagem. “O acompanhamento 

requer a avaliação permanente da evolução do educando nos diferentes espaços educacionais e 

no redimensionamento do plano do AEE” (GOMES; POULIN & FIGUEIREDO, 2010, p. 15). 

É imprescindível que no decorrer das atividades o educador esteja presente, encorajando 

e apoiando o aluno no planejamento de seus procedimentos, questionando sobre os motivos 

de suas ações. O acompanhamento do educador do AEE na sala de aula do ensino comum 

é essencial, no qual ele deve procurar ouvir as dificuldades encontradas pelo educador para 

ensinar o educando com DI no contexto da sala de aula. “O educando deverá perceber-se como 

sujeito que colabora com a construção de saberes coletivos, retirando disso múltiplas vantagens, 

inclusive a de acessar um papel social valorizado” (GOMES; POULIN & FIGUEIREDO, 2010, 

p.18). 

Oportunizar ao educando com DI viver de modo integral a sua escolarização no espaço 

da sala de aula comum possibilita que ele receba os benefícios dessa convivência, pois sua 

participação em sala de aula não deve ser negligenciada.

O TRABALHO DO AEE PARA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Segundo Dauzacker (2020), o trabalho no AEE deve se pautar no objetivo de ajudar 

o aluno com DI a atuar no ambiente escolar e fora dele, de maneira mais autônoma possível, 

levando-se em conta suas condições cognitivas.

Uma das maiores preocupações no que diz respeito ao indivíduo com DI, inclusive os 

que possuem Síndrome de Down, é com as habilidades de leitura, escrita e cálculos, isso porque 

a principal área comprometida neles é a cognitiva.



20

O profissional de AEE deve realizar seu atendimento, na sala de recursos ou em outros 

ambientes que possam ser explorados a fim de garantir uma aprendizagem. 

O AEE para o indivíduo com DI precisa contemplar o processo de conhecimento do sujeito, 

ele refere-se à forma pela qual o aluno trata todo e qualquer conteúdo que lhe é apresentado e 

como consegue significá-lo, ou seja, compreendê-lo. Daí a importância de se explorar atividades 

que saem de sua própria iniciativa ou uso cotidiano, pois interesse e aplicabilidade são primordiais 

para o alcance dos objetivos do professor de AEE. 

A relação entre o professor do AEE, o professor da sala comum e a família do aluno 

também é extremamente importante, na medida em que é nessa relação de troca de informações, 

sugestões e impressões que se chega aos melhores resultados para o aluno. A avaliação 

diagnóstica vai nortear o trabalho no sentido de mostrar quais as potencialidades, dificuldades 

e reais condições em que o aluno se apresenta em habilidades como raciocínio lógico, leitura e 

escrita (DAUZACKER, 2020).

Para o caso específico abordado nesse trabalho, vamos utilizar um trecho da obra de 

Siegfried Pueschel (1993), médico e grande estudioso da síndrome, sobre as potencialidades 

desses alunos e o trabalho de seus professores: 

A criança com Síndrome de Down tem seu próprio potencial e este deve ser explorado, 
avaliado e depois desafiado e a escola e a professora têm o papel de criar condições para 
que a criança com Síndrome de Down tenha um bom desempenho escolar, seja estimula-
da a novas tentativas (1993, p. 181).

O professor da sala de recursos deve explorar assuntos do interesse do aluno, criar 

atividades a partir desses interesses, contando com objetivos claros, criados a partir das 

potencialidades, necessidades e habilidades do aluno e assim, possibilitar o desenvolvimento e 

o enfrentamento de suas dificuldades, através de sua intervenção. 

Ao analisarmos a bibliografia sobre a aprendizagem desses alunos, percebemos o 

quanto é importante estimulá-los com atividades prazerosas que, ao mesmo tempo, permitem 

ao educador interferir de maneira que essas atividades resultem num aprendizado.

O trabalho diversificado é essencial para os professores de AEE, no entanto, podem trazer 

grandes benefícios, também nas salas comuns, levando-se em conta que elas são formadas por 

alunos que estão em níveis diferentes, sendo assim, as chances de um conteúdo ser absorvido 

e compreendido pelos alunos é maior se forem maiores as atividades e formas de abordagem 
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desse mesmo conteúdo.

O AEE deve oferecer todas as oportunidades possíveis para que o aluno seja incentivado 

a se expressar, pensar, adquirir seus próprios conhecimentos e fazer suas próprias descobertas, 

construindo, dessa forma, sua inteligência. Vale lembrar que uma das ciladas mais comuns no 

atendimento ao aluno com DI está na ideia de que o AEE deve servir como um reforço das 

atividades da sala comum (MARQUES, 2020). 

O que de fato deve ser contemplado nas salas de recursos são situações de aprendizagem 

diversas que estimulem a aquisição de novas habilidades, sem, no entanto, focar num ou outro 

conteúdo, mas permitindo que o aluno se torne capaz de resolver problemas nas mais diversas 

áreas (MARQUES, 2020).

Em termos gerais, percebe-se que, tanto a escola comum quanto o próprio AEE e seus 

espaços devem ser repensados e reestruturados, a fim de que possam alcançar seus objetivos 

de inclusão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se analisar ao concluir este trabalho, que pessoas consideradas com deficiência 

intelectual apresentam limitações mentais que as impedem de realizar tarefas simples e cotidianas 

e que provocam uma lentidão em seu desenvolvimento e aprendizagem levando-as a ter, entre 

outros problemas, dificuldades escolares, na fala, no cuidar-se, na interação social e familiar e 

na própria autonomia.

Na maioria das vezes, essas limitações têm causas genéticas ou por complicações 

durante a gestação e parto. Entretanto, esse distúrbio só é percebido quando a criança começa 

sua vida escolar, pois sofre devido à percepção negativa que tem de si mesma e não consegue 

se adaptar às exigências da escola. 

Todavia, muitas dessas crianças conseguem aprender e, com ajuda adequada e apoio 

necessário às suas dificuldades, conseguem ter um bom desenvolvimento em sua aprendizagem 

cognitiva. E que, a partir do momento que a criança começa a frequentar o AEE ela passa a ser 

melhor acompanhada por um profissional da área, visando o progresso no seu desenvolvimento 

e aprendizagem, bem como a sua melhor interação no espaço escolar. 

Observou-se que o AEE se realiza preferencialmente na sala de recursos multifuncionais, 
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onde o professor consegue conhecer seu aluno e suas peculiaridades, ajudando-o a atuar 

tanto no ambiente escolar como fora dele, exercendo uma função importante na construção do 

conhecimento desse aluno. Portanto, a partir do momento que o professor de AEE começar a 

interagir com o professor do ensino comum, ele poderá obter informações sobre a frequência, 

permanência e participação do aluno na sala de aula. Poderá então, através do estudo de caso, 

avaliar o aluno visando recolher informações considerando seu desenvolvimento intelectual e 

funcionamento cognitivo, sua expressão oral, o meio ambiente, as aprendizagens escolares, 

o desenvolvimento afetivo-social e as interações sociais, os comportamentos e atitudes em 

situação de aprendizagem e o desenvolvimento psicomotor. 

O trabalho do professor de AEE é voltado para a realização de ações específicas sobre 

como os alunos com DI aprendem e se desenvolvem. Sendo parte do seu trabalho produzir 

materiais didáticos e pedagógicos, visando as necessidades específicas do aluno na sala de 

aula do ensino regular. Haja vista que, de posse das informações sobre o aluno, o professor de 

AEE constrói seu perfil, elabora o plano de atendimento educacional tendo como meta principal 

suas necessidades específicas, oportunizando-lhe viver integralmente a sua escolarização e 

permitindo-lhe participar ativamente das atividades em sala de aula. 

Aprender é tarefa do aluno e não depende do nível de conhecimento a que ele for 

capaz de ter acesso. Já o ensinar é tarefa do professor, que tem o dever de disponibilizar o 

conhecimento, desafiar e apoiar o aluno nas suas dificuldades e em todo o momento em que se 

fizer necessária a sua intervenção. 

Portanto, o professor de AEE poderá articular conhecimentos teóricos e práticos e 

produzir mudanças no trabalho docente, repensando sua própria prática educativa. Além, é claro, 

de compreender as questões que afetam o seu trabalho cotidianamente. “O reconhecimento e 

o respeito pela diversidade é mais do que um simples ato de tolerância, é a afirmação de que a 

vida se amplia e se enriquece na pluralidade” (MARQUES, 2020, p. 07).

Cabe aos sistemas de ensino disponibilizar, para a educação especial, as funções do 

instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia intérprete e do monitor ou cuidador dos alunos com 

necessidades de apoio nas atividades cotidianas, como de higiene, alimentação, locomoção, etc. 

Para atuar na educação especial, o educador deve ter como base de sua formação 

pedagógica, conhecimentos específicos na área em que atua e para assegurar a inter setorialidade 

na implementação das políticas públicas, a formação deve contemplar conhecimentos de gestão 
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de sistema educacional inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em parceria com 

outras áreas, como a saúde, assistência social, trabalho e justiça. 

Como estamos vivendo em um mundo globalizado e vivenciando mudanças nas práticas 

educacionais e sociais, principalmente no que tange aos cumprimentos dos direitos de todos os 

cidadãos, entende-se que a escola é a primeira oportunidade que a criança tem para aprender 

a conviver com outras crianças fora do ambiente familiar. Infelizmente, milhares de crianças, 

adolescentes e jovens brasileiros com deficiência não têm acesso à escola e ficam à margem da 

sociedade. 
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A ORIGEM HISTÓRICA DA CRECHE

ALINE SILVA VIEIRA ANDRADE

RESUMO

Este artigo tem como objetivo tratar sobre a adaptação escolar nas creches escolares que atendam crianças de 
0 a 5 anos.  Falaremos sobre a origem histórica da creche e o conceito em torno do tema da pesquisa proposta 
bem como tal instituição foi e é vista e tratada dentro da legislação brasileira e sua importância para as crianças e 
famílias brasileiras. Para que se possa entender o que ocorre no processo de desenvolvimento mental da criança, 
abordaremos um pouco a respeito da questão dos estágios de desenvolvimento estudados por Jean Piaget.

Palavras-chave: Creche; Desenvolvimento; Criança. 

INTRODUÇÃO 

Abordaremos acerca do desenvolvimento social da criança dentro da proposta sócio-

interacionista e além de expor como é formada a elaboração de conceitos dos pequenos alunos. 

Em continuidade, falaremos da questão da adaptação escolar e a nova rotina das crianças dentro 

de um novo ambiente, tanto quando ingressam na vida escolar, tanto quando mudam de turma e/

ou educador. Não esquecendo a importância acerca da qualificação profissional dos educadores 

dessa área, também elucidaremos um pouco a esse respeito, bem como a necessidade do 

espaço escolar estar bem adequado a cada faixa-etária e a importância do elo escola-família.

ORIGEM HISTÓRICA DA CRECHE

A razão do surgimento da Educação Infantil e das creches foi à ida das mães, mulheres 

ao mercado de trabalho, com o intuito de melhorar a vida financeira e ajudar no sustento da casa 

e por muitas vezes a mulher é a mãe e o pai.
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Na realidade brasileira, a educação infantil deve ser pensada no âmbito da expansão do 
trabalho feminino na atividade industrial e no setor de serviços, dentro de uma perspectiva 
de urbanização cada vez maior. Esse quadro reflete as múltiplas contradições da organi-
zação econômica, política e social do país, em que coexistem crescimento com miséria e 
desemprego, havendo desigual uso dos bens sociais, como a acesso ás oportunidades de 
educação, pelas diferentes camadas sociais. (MACHADO, Maria Lucia de A. 2002, p.79).

Ainda na Europa Ocidental no século XVIII, período da Revolução Industrial, no meio de 

uma realidade de pobreza e maus tratos de crianças, onde a sociedade era contra a educação 

das mesmas por fazerem parte da classe pobre da sociedade, houve alguns reformadores 

protestantes que defendiam a ideia da educação como direito ecumênico. Entretanto, a essa 

classe desprivilegiada era dirigida uma educação de caráter piedoso, onde as crianças aprendiam 

sobre a Bíblia e a tricotar. Daí surge a relação de educar como sinônimo de cuidar. 

Foi-se criada por Pestalozzi, Decroly e Montessori uma proposta de educação para as 

pré-escolas, a fim de atender as crianças de 0 a 3 anos, filhas de mães operárias, assim como 

órfãos de guerra e crianças com deficiência. No mesmo período, foram criadas em Londres 

nursery schools, com o propósito de combater as doenças advindas das más condições de 

saúde das crianças das camadas pobres daquela cidade.

De acordo com Oliveira (2008), pensando na sociedade brasileira, como foi supracitado, 

a necessidade das creches veio da inserção das mulheres no mercado de trabalho, podemos citar 

também a perspectiva e contexto econômico e político presente na década de 70, movimentos 

de operários e de feministas pela luta da democratização do país e também pela diminuição e 

quebra das desigualdades gritantes, esses movimentos levaram a democratização da educação 

pública no Brasil, o que nos trouxe a conquista, na Constituição de 1988, do reconhecimento da 

educação em creches e pré-escolas como um direito de todas as crianças e dever do Estado. 

A CRECHE E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A educação infantil é direito adquirido das crianças brasileiras. 

De acordo com a Constituição Federal e a LDB da Educação Nacional, a Educação 

Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança até 06 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade (art.29 da LDB).
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/ 1996) regulamentada os princí-
pios constitucionais relativos à educação e estabelece que a educação infantil, incluindo 
creches e pré-escolas, é a primeira etapa da educação básica, devendo integra-se ao 
sistema de ensino. Considera que a criança deverá receber atenção sem distinção entre 
cuidados e educação, com vistas ao seu desenvolvimento integral. Define que os edu-
cadores infantis, professores de creche e pré-escola, deverão ter a formação mínima de 
nível médio em escolas normais, e aponta como desejável a formação em nível superior. 
(MACHADO, Maria Lucia A. 2002; p.58).

Segundo a LDB, a educação infantil será oferecida em:

1. Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 03 anos de idade;

2. Pré-Escolas, para as crianças de 04 á 06 anos de idade. (art.30 da LDB).

Na educação infantil a avaliação se fará mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental 

(art. 31 da LDB).

A criança na educação infantil será sempre observada, mas não será reprovada, podendo 

passar para o ensino fundamental independente de seu desempenho.

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, art. IV); afirma que o atendimento nas 

creches e pré- escolas é gratuito e é dever do Estado e o atendimento a essa faixa etária sob a 

incumbência dos municípios, e determina que todas as instituições de Educação Infantil, públicas 

e privadas estejam inseridas no sistema de ensino. 

As crianças de 0 a 6 anos de idade que integram a Educação Infantil compõem um dos 

segmentos tratados pela assistência social, garantindo-lhes da rede de inclusão de proteção, 

atendimentos necessários adequados próprios a essa faixa etária.

A Legislação prevê, ainda, todo um conjunto de medidas relacionadas às condições de 
funcionamento, regime de trabalho, qualificação dos profissionais, formas de vinculação 
ao sistema de ensino local e outras, de natureza pedagógica, certamente mais bem explo-
radas aqui por outros colegas. Basta, por enquanto, a constatação das variadas formas 
de intervenção, possíveis a partir de uma interpretação positivas dos textos legais disponí-
veis, criatividade e vontade política para executar políticas sociais mais justas ou que, no 
mínimo signifiquem o cumprimento da própria lei. (MACHADO, Maria Lucia de A., 2002, 
p. 45).

No atual momento histórico é, portanto, fundamental que se amplie a oferta de educação 

para crianças de 0 a 6 anos, de modo a garantir a todos o direito de acesso e permanência. 

É preciso que o trabalho feito no interior dessa escola seja de qualidade para que as crianças 
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se beneficiem e possam se aprofundar em outras contribuições tais como: sociológicas, 

antropológicas e outras.

A vinculação das creches (palavra de origem francesa, a qual significa manjedoura), e 
pré-escola ao sistema educacional significa uma conquista sem precedentes no sentido 
da superação de uma situação administrativa que mantinha um segmento de instituições 
educacionais para a infância específicos para os pobres fora do ensino regular (KUHL-
MANN, 1999).

A escola infantil criada em 1816, por Robert Owen, na Escócia. Robert Owen fundou 

a Instituição para a Formação de Caráter que era organizado em três níveis: o primeiro era a 

escola infantil, para crianças de 0 a 6 anos, o segundo atendera crianças de 6 a 10 anos, e o 

terceiro era oferecido durante a noite e atendia alunos de 10 aos 20 anos. 

Segundo o autor Frederich Fröebel (1782/1852), criou em 1840 o Jardim da Infância, na 

Alemanha com o objetivo de desenvolver na criança suas potencialidades, o autor preserva que 

o educador desenvolva em sala atividades que contribuam para o desenvolvimento cognitivo.

A concepção Froebeliana preza valores que conduzem a aproximação do homem com 

a natureza; preservando a construção da personalidade de uma criança. Para ele, a criança 

ao brincar, reproduz suas vivências e consegue transmitir todo um contexto.   O autor afirma 

ainda (1782-1852), que a criança precisa ser livre para se descobrir e ao mundo, pois são 

“pequenas sementes que, adubadas e expostas a condições favoráveis em seu meio ambiente, 

desabrochariam em um clima de amor, simpatia e encorajamento”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cuidado das crianças em idade escolar de 0 a 5 anos tem sido um dos principais 

desafios nas reformas educacionais. Pensando no tema do trabalho, nos questionamos ainda 

se a adaptação escolar deve ser mesmo iniciada na creche e se esse trabalho se dá somente 

na mesma ou se não se faria necessária a integração e adaptação também da família. Ao 

se pensar em tirar uma criança tão pequena de sua casa para a realidade escolar, é preciso 

proporcionar as mesmas meios para que essa adaptação ocorra da melhor maneira possível. O 

ambiente deve ser adequado e agradável, a escola como um todo e não somente os educadores 

devem estar preparados para receber as crianças, deve haver a organização do planejamento 

escolar e primordialmente, a educação tem que ser de boa qualidade. Acreditamos que investir 
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na formação de educadores, aumentando os laços com as famílias e a rotina seja o primeiro 

passo para garantirmos a educação de qualidade. Embora haja consenso sobre a importância 

da qualidade da creche para a adaptação e desenvolvimento da criança, apenas recentemente 

com a LDB começou a haver uma política nacional de orientação às creches buscando adequá-

las às necessidades do atendimento mais qualificado, no entanto há ainda muito a ser feito pela 

educação infantil. Ao lidarmos com a questão da adaptação escolar, deve-se pensar que é um 

dos primeiros passos para o desenvolvimento social, ou seja, a integração do aluno com colegas 

e equipe pedagógica já prepara a criança para o mundo, e a forma como a criança lidar com o 

outro dentro do espaço escolar refletirá em como a mesma verá e adaptar-se-á à sociedade.
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FASES DA IMIGRAÇÃO JAPONESA PARA O BRASIL 

ANA CRISTINA ROMANGNOLLI

RESUMO

O processo imigratório foi de extrema importância para a formação da cultura brasileira. O Brasil é tido como a 
maior colônia japonesa fora do Japão.Falar sobre a imigração é uma maneira de mostrar a contribuição japonesa à 
cultura e à economia de nosso país, ontem e hoje. As contribuições foram as mais diversas, indo desde a culinária, 
com a introdução de novos hábitos de alimentação, desenvolvimento agrícola, esporte, religião, indústria, comércio 
e serviços, até às artes em geral.Nas artes ressaltando o origami, esta arte milenar japonesa.O origami propicia um 
papel muito importante no processo cognitivo da criança, pois exigi concentração, estimula a imaginação e contribui 
para uma melhor psicomotricidade.Partindo desse pressuposto procuramos compreender e propor o origami como 
uma prática pedagógica possível nas séries iniciais do ensino fundamental I.

Palavras-chave: Imigração; Origami; Japonês. 

INTRODUÇÃO

A história da imigração japonesa no Brasil começou por volta de 100 anos atrás, no dia 

18 de junho de 1908. Nesse dia, o Kasatu Maru, um navio a vapor que trazia 781 japoneses, 

chegou ao porto de Santos, no estado de São Paulo.                            

A exemplo do que aconteceu com os europeus, os japoneses foram atraídos ao Brasil 

pela possibilidade de adquirir um pedaço de terra e, também, fugir da pobreza em que viviam.

Preocupadas com o fato de que vários governos europeus estavam desaconselhando 

a imigração para o Brasil, as autoridades brasileiras começaram a incentivar a vinda de 

trabalhadores japoneses para cá. Então, assim como aconteceu com os italianos, vários 

propagandas, prometendo enriquecimento rápido, ajudaram a atrair os japoneses ao Brasil. 

Ao contrário dos europeus, a maior parte dos japoneses não tinha a intenção de ficar 

definitivamente no Brasil: eles esperavam juntar dinheiro e retornar ao Japão. O motivo principal 
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para isso eram as enormes diferenças culturais entre brasileiros e japoneses, como a língua e a 

alimentação.

A imigração japonesa foi de extrema importância para a formação da cultura brasileira. A 

contribuição dos imigrantes japoneses à cultura brasileira foram as mais diversas, indo desde a 

culinária, com a introdução de novos hábitos de alimentação, desenvolvimento agrícola, esporte, 

religião, indústria, comércio e serviços, até às artes em geral.

Nas Artes Plásticas destacamos o origami, de uma forma simples, é a arte de dobrar o 

papel.

No Japão nos dias de hoje o Origami e bastante divulgado entre crianças, jovens e 

idosos, segundo as tradições de séculos passados.

O que mais reflete a personalidade japonesa no origami é a paciência, a perseverança 

de fazer as coisas com muito cuidado e atenção. É preciso ser um bom observador das coisas 

que estão a nossa volta para podermos captar a essência delas e transmiti-las no papel. Uma 

pessoa que não vê isso pode fazer algo muito perfeito tecnicamente, mas frio, sem vida.

Mas importante do que transmitir a cultura de um pais é incorporar coisas benéficas 

para as pessoas, desta forma o origami ajuda a desenvolver a coordenação motora, a atenção, 

a concentração e a criatividade, e intensifica as relações humanas, pois a maneira mais fácil de 

aprender é vendo o outro.

O objetivo deste estudo é despertar o interesse do educador para as inúmeras 

possibilidades de aplicação das dobraduras, além de levá-lo a motivar a criança a se envolver 

com essa atividade, porém não só a criança que temos ao nosso lado, mas a criança que cada 

um traz dentro de si.

Assim sendo, procuramos compreender e propor o Origami com uma prática pedagógica 

possível nas séries iniciais no Ensino Fundamental – I, porque acreditamos que esta prática 

contribua para estimular e melhorar o desenvolvimento intelectual da criança. Olhar e entender 

as possibilidades do Origami como alternativa de trabalho pedagógico foi muito importante.

A dobradura pode ser classificada como um recurso que concorre para a interdisciplinaridade 

dentro do currículo escolar, uma vez que através dela outras atividades podem ser estimuladas.

Deste modo, concluí-se que o origami se apresenta como uma excelente ferramenta 

para o Ensino Fundamental – I , além de contribuir para a efetiva aquisição dos conhecimentos, 

possibilita o desenvolvimento de habilidades outras, como a interdisciplinaridade, trabalhos em 
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grupos, raciocínio,etc. de fundamentais importâncias para a formação do aluno.                   

OS PIONEIROS: INÍCIO DA IMIGRAÇÃO

  

No dia 28 de abril de 1908, 781 japoneses iniciavam uma longa viagem com destino 

a uma terra desconhecida, onde os costumes eram completamente diferentes da terra do Sol 

Nascente. No ponto de Kobe, no Japão, já a bordo do navio com destino ao Brasil, ouvem as  

últimas  palavras do governo japonês, representando pelo deputado Gonta Dói:
 

“Vocês estão seguindo para um outro país, e não devem se esquecer de que cada um re-
presenta o Japão; cada um carregando seu próprio Pais consigo. É necessário que todos 
se encarreguem de não manchar a honra japonesa ou o nome da sua Pátria. Se não forem 
capazes de viver condignamente, não pensem em voltar tenham vergonha disso e morram 
por lá...” (A HISTÓRIA da imigração japonesa. Jornal A Fronteira, Presidente Epitácio, 18 
jun. 1987.) 

Em 18 de julho de 1908, após 51 dias de viagem, chega ao porto de Santos o navio 

Kasato Maru, trazendo a bordo os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil, dando início à 

imigração japonesa para o nosso país. No dia seguinte, em trem especial, de trem especial, de 

Santos partem para a cidade de São Paulo, pela estrada de ferro SÃO Paulo Railway, rumo à 

Hospedaria de Imigrantes. Vinham para trabalhar nas lavouras de café, que faziam a riqueza do 

Estado de São Paulo e do país.   

Quais seriam os motivos que impeliam essas pessoas a abandonar sua terra natal, para 

trabalha em um país “do outro lado do mundo’, totalmente desconhecido para eles, de língua, 

cultura e costumes tão diferentes”.

 

CAUSAS DA IMIGRAÇÃO: CONDIÇÕES NO JAPÃO

Até o início do século XX, o Japão era um país tipicamente agrícola, apesar da pequena 

dimensão de seu território (377.815 km, equivalente ao atual Estado de Goiás), com poucas áreas 

cultiváveis. A população da zona rural era pobre e enfrentava dificuldades para a sobrevivência.  

Impossibilitados de pararem os altos impostos com os produtos de suas terras, os 

camponeses hipotecavam ou vendiam parte delas aos grandes proprietários de terras ou 

comerciantes.
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Em conseqüência, cada vez mais ficavam reduzidas as áreas cultiváveis disponíveis, 

e os camponeses empobreciam. Para fugir da situação de penúria, muitos deles começaram a 

deixar o campo, indo para as cidades.

Com a instalação do governo do Imperador Meiji, em 1868, inicia-se o processo 

de modernização do Japão, Procurando construir um país novo o moderno, pretendendo 

transformar-se  numa potência industrial, o governo de Meiji não conseguiu melhorar a situação 

dos camponeses. Foi feita uma reforma agrária no país. Mas, para uma família grande, o pedaço 

de terra distribuído não era suficiente para alimentar a todos. Criaram-se pesados impostos 

sobre as propriedades rurais e os produtos agrícolas. Em 1873, os impostos passaram a ser 

pagos em dinheiro, em vez de espécie, como antes era feito. Com isso, entre 1883 e 1890, 

grandes partes dos pequenos e médios produtores haviam perdido suas terras. Este contingente 

sem emprego no campo,novamente se dirigiu para as cidades onde uns conseguiam trabalho, 

mas a maioria, não.

No final do século XlX, tanto nas cidades, como na zona rural, havia um grande número 

de desempregados e indigentes. As indústrias nos centros urbanos não conseguiam absorver 

essas pessoas. O desemprego, a escassez de comida, a miséria e o excesso da população, 

pressionavam o governo, gerando tensão social.

O governo japonês procurou solucionar o problema  incentivando a emigração, que passou 

a funcionar como a melhor opção para o excesso de população e o desemprego, principalmente 

para os jovens do sexo masculino. Em 1868, impelidos por dificuldades de sobrevivência, 

japoneses já haviam  emigrado para o Hawai e Ilha de Guam. Em 1884, viu-se o governo de 

Meiji obrigado, novamente, a estimular a imigração. Desta vez, além do Hawaí, deslocaram-se 

para os Estados Unidos, o Canadá e o peru, trabalhando nas indústrias madeireira e pesqueira.

As empresas privadas (Companhias de Emigração) se incumbiam de fazer a propaganda 

das vantagens de trabalho nos países do exterior, de recrutar e selecionar os candidatos, fazer 

o transporte e os contratos de trabalho. O Brasil começou a atrair japoneses depois que, países 

como o Peru, os Estados Unidos e o Canadá, impuseram restrições à imigração asiática, tanto 

de japoneses quanto de chineses.

CONDIÇÕES NO BRASIL
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No inicio do século XX, o café era o principal produto de exportação brasileiro. A lavoura 

cafeeira no Brasil sempre precisou de grande número de trabalhadores. Desde o final do século 

XIX, para suprir a necessidade de trabalhadores nas lavouras, foi incentivada a vinda de imigrantes. 

Os últimos 12 anos do século XIX foi o período mais intenso da entrada de imigrantes. Dava-

se preferência a imigrantes europeus. No Estado de São Paulo, principalmente, as lavouras se 

expandiam, e havia a necessidade de mais trabalhadores.      

Devido à superprodução de café, os preços no mercado internacional começaram a cair 

a partir de 1896. Durante o período da crise na cafeicultura, os colonos imigrantes europeus, já 

instalados no Brasil, abandonaram as fazendas. Com isso, a falta de braços para a lavoura se 

fazia sentir.

Os cafeicultores eram os maiores interessados na solução dos problemas da mão-de-

obra. Diante dessa situação os fazendeiros reuniram-se para pressionar o governo a fim de 

solucionar o problema. Mas, a introdução do japonês em nosso Estado teve de vencer uma 

série de obstáculos, no Brasil e no Japão impostos pela opinião pública, pela imprensa e pelos 

órgãos governamentais que se manifestavam muitas vezes contrários a esse movimento por 

razões diversas” . Em 1890, houve até uma lei do governo brasileiro, dificultando a entrada de 

imigrantes asiáticos no território nacional. 

Pressionados pelos fazendeiros, o Congresso brasileiro, em 1892, liberou a entrada no 

país de imigrantes japoneses e chineses. Em 1894, um deputado japonês visitou oficialmente 

o Brasil para verificar as condições que permitiriam a vinda de imigrantes. Mesmo assim, as 

primeiras tentativas fracassaram.

Em 1895, é assinado o primeiro tratado de Amizade, de Comércio e de Navegação entre 

os dois países. Em 1897, o Brasil e o Japão trocaram embaixadores e estava tudo pronto para 

a vinda de imigrantes que foi adiada por causa da crise cafeeira. No início do século, atual o 

Embaixador japonês no Brasil comunicou ao seu governo que as condições já eram favoráveis.

Ryu Mizuno, ex-deputado da oposição se interessou e veio ao Brasil, em 1906, tratar 

diretamente com o Secretário da Agricultura de São Paulo, Carlos Botelho.             

Enquanto o Brasil avalia o desempenho de imigrantes japoneses no Peru e Hawaí. 

Mizuno voltava ao Japão desencadeando uma campanha publicitária: ‘ Trabalhe no Brasil e 

fique rico.

A crise da cafeicultura já estava quase superada, os cafezais estavam se expandindo 
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para a região Oeste do Estado e, sem  o braço escravo para os trabalhos, as lavouras precisavam 

de imigrantes.

Companhias japonesas enviaram seus representantes ao Brasil. Com essas iniciativas 

aliadas a acordos com empresas brasileiras, principalmente paulistas, contratos foram firmados 

para a introdução de japoneses. O governo paulista, pressionado pelos cafeicultores, resolveu 

subvencionar uma parte das passagens para a vinda de trabalhadores japoneses. 

As razões desses entendimentos não foram exclusivamente a ‘ preocupação de 

fornecimento de braços para a lavoura cafeeira “(...)Havia outras. Entre elas a esperança de 

conseguir com o desenvolvimento das relações comerciais entre os dois países, a conquista de 

um novo mercado, para o nosso principal produto de exportação, o café (...)”.   

Em 6 de novembro de 1907, foi assinado um contrato entre o Governo do Estado de São 

Pulo e a Companhia Imperial de Imigração Tókio-Japão. Ficou estabelecido que seria permitida 

a entrada de 3000 imigrantes, sendo divididos em no máximo 1000 pessoas por ano. Era dada  

preferência aos agricultores, em famílias de 3 a 10 pessoas aptas ao trabalho. Seriam distribuídos 

nas fazendas de café ou em núcleos coloniais. As passagens seriam pagas, parte pelo governo 

brasileiro, parte pelos fazendeiros, e posteriormente seriam reembolsadas pelos imigrantes, em 

prestações.

FASES DA IMIGRAÇÃO JAPONESA PARA O BRASIL

A imigração japonesa para o Brasil pode ser dividida em 3 fases:

Primeira fase: de 1908 a 1925

Essa época é considerada a fase experimental. É quando vieram trabalhadores agrícolas 

destinados a suprir a falta de braços nas lavouras de café. Até 1921, ano em que o Estado de 

São Paulo suspendeu os subsídios que dava à imigração, chegaram 30 mil pessoas.

Em 1925, o governo japonês decidiu financiar vinda de imigrantes. Já havia no Brasil   

nessa época 40 mil japoneses, a grande maioria na lavoura de café. 

Segunda fase: de 1926 a 1941

Entre os anos de 1926 a 1935, a imigração japonesa para o Brasil atingiu o seu auge. 

Crises econômicas internacionais, como a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, levaram a 

economia do Japão ao caos e a população à miséria, dando impulso a um novo aumento da 
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emigração.        

Entre 1935 e 1941, registrou-se uma sensível queda nas imigrações, tanto japonesa 

quanto européia, em conseqüência da “Lei dos 2%”, do Governo de Getúlio Vargas. Fixava a 

cota de imigrantes que poderiam entrar no Brasil em 2.849 pessoas ao ano. Em 1941, por causa 

da II Guerra Mundial, a imigração japonesa para o Brasil foi interrompida temporariamente, só 

recomeçando em 1953.

Terceira fase: de 1953 a 1975

Esses anos marcaram a retomada do fluxo imigratório e o seu declínio em decorrência 

da expansão industrial japonesa. O destino principal dos imigrantes dessa fase foram os núcleos 

coloniais e as colônias agrícolas localizadas nas diversas regiões do país.

A partir da década de 60, teve início um outro tipo de imigração: a da indústria e capitais, 

trazendo técnicas e pessoal especializado para a implantação de fábricas no Brasil. Ao contrário 

da tendência observada na primeira fase, os que entraram nessa época já vinham com a intenção 

de permanecer no país. 

HOSPEDARIA DE IMIGRANTES

A Hospedaria de Imigrantes (onde hoje funciona o Memorial do Imigrante / Museu da 

Imigração) foi o primeiro destino dos imigrantes japone- ses que aqui chegaram, de 1908 em 

diante.  

Localizada no bairro do Brás. Beirando a linha da estrada de ferro São Paulo Railway, foi 

construída entre 1886 e 1888. Era a instituição encarregada de receber, hospedar e encaminhar 

para o trabalho nas fazendas de café e núcleos coloniais, os imigrantes que vinham para  São 

Paulo.

Um imenso edifício, contava com dormitórios coletivos, cozinha, refeitórios, hospital, 

consultório dentário, posto policial, agência de correios e lavanderia. A Agência Oficial de 

Colonização e Trabalho, anexa à hospedaria, era a intermediária entre os fazendeiros e os 

imigrantes. Ali os fazendeiros tinham contato com os imigrantes e eram feitos os contratos de 

trabalho.

O  primeiro grupo de imigrantes japoneses, que desembarcou no porto de Santos no 

dia 19 de junho de 1908, chegou à Hospedaria de Imigrantes no mesmo dia, às 13 horas. As 
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17 horas foi servido o jantar: pão e sopa de bacalhau e batatinhas, consta que preparada em 

homenagem aos novos hóspedes.

“Depois de estarem uma hora no refeitório, tiveram de abandoná-lo para saberem quais 

eram as suas camas e os quartos, e surpreendeu a todos o estado de limpeza absoluta em que 

ficou o salão: nem uma ponta de cigarro, nem um cuspe, perfeito contraste com as cuspinheiras 

repugnantes e pontas de cigarros esmagadas com os pés dos outros imigrantes.

Têm feito as suas refeições sempre na melhor ordem e, apesar de os últimos as fazerem 

duas horas depois dos primeiros, sem um grito de gaiatice, um signal de impaciência ou uma voz 

de protesto”. ( Correio Paulistano, 25jun.1908) 

Depois de alguns dias na Hospedaria, acertados os contratos de trabalho com os 

fazendeiros, novamente embarcaram em trens que os conduziriam às fazendas de café no 

interior do Estado. Levavam como lanche, pão e salame, fornecidos pela Hospedaria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo pretende apresentar uma análise das tradições japonesas, através de sua 

história, seus hábitos alimentares, e a valorização da cultura em geral. Ser um propagador das 

contribuições da cultura japonesa no Brasil, destacando  à técnica do origami.                                 

Deve-se ao Japão a primazia de ter codificado, aprimorado e divulgado a prática do 

origami, como ele é conhecido hoje no mundo todo.  

Entende-se origami como instrumento de aprendizagem e inserção da cultura de um 

povo na sala de aula.

Assim sendo, procuramos compreender e propor o Origami como uma pratica pedagógica 

possível nas séries iniciais do Ensino Fundamental-I, porque acreditamos que esta prática 

contribua para estimular e melhorar o desenvolvimento intelectual da criança.Olhar e entender 

as possibilidades do Origami como alternativa de trabalho pedagógico foi muito importante.                                 

Este estudo foi fundamental, por esclarecer um pouco sobre o Origami e sobre a 

proposta de ampliar o trabalho nas salas de aula fazendo com que o mediador deste espaço 

de aprendizagem, que são, ao mesmo tempo, o professor e as crianças, unam simbolicamente 

todos os conteúdos presentes nas escolas e possam representá-las através das dobraduras.
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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DA LUDICIDADE NO BRASIL

ANA PAULA DE DEUS NASCIMENTO

RESUMO

Por meio deste artigo, veremos que as modificações na história da educação ocorreram a partir de mudanças 
econômicas e políticas da estrutura social. Com o passar do tempo, como demonstra a história, encontramos 
diferentes concepções de infância. A criança era vista como um adulto em miniatura, e seu cuidado e educação 
eram realizados somente pela família, em especial pela mãe. Havia algumas instituições alternativas que serviam 
para cuidado das crianças em situações prejudicadas ou quando rejeitadas.  A concepção de infância, até este 
momento, baseado no abandono, pobreza, favor e caridade, neste sentido era ofertado um atendimento precário às 
crianças; havia ainda grande número de mortalidade infantil, devido ao grande risco de morte pós-natal e às péssimas 
condições de saúde e higiene da população em geral. Em virtude dessas decorrências e dessas condições uma 
criança que morria era logo substituída por outra em sucessivos nascimentos, pois na época ainda não havia, como 
hoje existe, o sentimento de cuidado, ou paparicação, pois as famílias, naquela época, entendiam que a criança que 
morresse não faria falta e qualquer outra poderia ocupar o seu lugar.

Palavras-chave: Educação; Crianças; História.

INTRODUÇÃO

O período da infância era minimizado a seu período mais frágil, enquanto a criança ainda 

não conseguia bastar-se; ficava no seio da família, porém, mal adquiria algum desembaraço 

físico, era logo introduzida no meio dos adultos, compartilhando de todos os seus trabalhos e 

jogos. De uma criança inocente e pequena, está se transformava rapidamente em um jovem, 

deixando passar as etapas da infância.

A transferência de valores e dos conhecimentos, e de modo mais amplo, a socialização 

da criança, não era, portanto de nenhuma forma assegurada nem direcionada pela família. Esta 

criança se distanciava rapidamente de seus pais, e podemos dizer que durante muitos séculos 
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a educação e a aprendizagem foi garantida graça a convivência da criança ou do jovem com 

outros adultos. Neste sentido a criança era inserida em meio aos adultos para aprender as coisas 

que devia saber ajudando os adultos a fazê-las.

Neste sentido na visão do autor, no momento que a criança possuía pouca dependência, 

em média pelos aos cinco ou sete anos, mostrava-se que já estava preparada para entrar na 

vida adulta em todos seus aspectos. A criança era considerada um adulto em miniatura, pois 

eram designadas tarefas iguais as das pessoas mais velhas e todos os tipos de assuntos eram 

conversados na sua frente. A partir deste momento a criança era enviada para viver com outras 

famílias para desta forma aprender os trabalhos domésticos e os valores. Porém, com essa 

separação o sentimento ficava dissolvido.

Naquela época, a criança era levada à aprendizagem através da prática. Os trabalhos 

domésticos não eram considerados humilhantes, era constituído como uma maneira comum 

de inserir a educação tanto para os mais abastados, como para pobres. Porém pelo fato de a 

criança sair muito cedo do seio da família, fazia com que ela escapasse do controle dos pais, 

mesmo que um dia voltasse a ela, tempos mais tarde, depois de adulta, o vínculo primordial 

havia se quebrado.

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DA LUDICIDADE NO BRASIL

Segundo os estudos de Kuhlmann (1998), a primeira creche foi inaugurada em 1889 ao 

lado da Fábrica de Tecidos Corcovado, no Rio de Janeiro. Neste ano, o Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância do Rio de Janeiro criou a rede assistencial expandindo-se por todo Brasil. 

Representando assim uma instituição filantrópica e uma organização racional do assistencialismo, 

neste sentido substituição a caridade. Eram instituições, de cunho religioso, não havia propostas 

formais de instrução pra as crianças, porém tinham atividades voltadas para o canto, as rezas, as 

passagens bíblicas, aos exercícios de leitura e também à escrita, no intuito de instruir às crianças 

atendidas, a um bom comportamento.

Segundo (Oliveira, 2002) no Brasil, até a primeira metade do século XIX, não havia 

nenhuma instituição apropriada para receber as crianças, essa incumbência era papel somente 

das famílias, que deveriam cuidar de seus filhos assim como também educá-los. Porém com a 

inclusão da mulher no mercado de trabalho passou o papel de educar e cuidar das crianças para 
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as creches.

Neste sentido Kuhlmann (1998) afirma que, a roda dos expostos ou roda dos excluídos, 

iniciaram-se mesmo antes das instituições creches. Esse nome e dado pelo fato que os bebês 

abandonados eram deixados em local composto por uma forma cilíndrica, que tinha uma divisória 

e era fixada nas janelas da determinada instituição ou mesmo das casas de misericórdia que 

havia.

Por mais de um século a roda de expostos foi a única instituição de assistência à criança 

abandonada no Brasil e, mesmo com vários pensamentos contrários a esta instituição por parte 

de um determinado segmento da sociedade, somente no século XX, mais ou menos por volta de 

1950, o Brasil a extinguiu, sendo o último país a fazê-lo.

Para Kuhlmann (2000) embora as creches e pré-escolas para os menos favorecidos ficaram 

fora dos órgãos educacionais, as suas mútuas relações se aplicaram, pelos próprios meios das 

instituições. Em São Paulo, desde dezembro de 1920, a legislação antecipou a instalação de 

Escolas Maternais, tendo como finalidade o cuidado para os filhos dos operários, preferivelmente 

perto das fábricas que ofertasse um espaço e a alimentação das crianças. Poucas empresas 

disponibilizaram este atendimento para os filhos de suas funcionárias, porém as que ofereciam 

este atendimento faziam desde o berçário.

Kuhlmann (2000) afirma que alguns fatores, como a mortalidade infantil, a desnutrição 

generalizada, entre outros, foram determinantes, para que alguns setores da sociedade, entre 

eles os religiosos, os empresariais e educacionais, pensassem em um ambiente para que 

pudessem oferecer cuidados para criança longe do ambiente familiar. De forma que foi a partir 

desta preocupação, que a criança começou a ser vista pela sociedade, por um sentimento 

filantrópico, de caridade, assistencial e que começou a ser atendida fora da família.

Neste sentido as creches foram criadas, devido a muitos fatos ocorridos, um deles foi o 

processo da inserção. De industrialização no país, e também pela inserção da mão-de-obra da 

mulher no mercado de trabalho, assim como a chegada dos imigrantes europeus no Brasil, desta 

forma, os movimentos operários ganharam força. Este movimento começou a se organizar em 

centros urbanos mais desenvolvidos e industrializados e reivindicaram melhoria nas condições 

de trabalho; entre estas, pediram a criação de instituições de educação e cuidados para seus 

filhos.

Segundo Kramer (2005), a revolução de 1930, o crescimento da indústria, e a migração 
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resultante do êxodo da zona rural “fenômeno da urbanização”, são fatores que contribuíram 

para que surgissem órgãos administrativos e burocráticos para o atendimento infantil. As 

instituições públicas foram criadas para atender as crianças carentes, visando apenas o cuidar e 

o assistencialismo, enquanto as privadas agregavam propostas de cunho pedagógico. Contudo, 

neste contexto podemos observar que as crianças de diferentes níveis sociais eram vistas de 

formas diferenciadas, pois as classes menos favorecidas eram atendidas com uma proposta 

de trabalho que focava somente o cuidar com uma ideia de carência, enquanto as outras das 

classes sociais mais abastadas recebiam um enfoque maior para a sua a educação tendo como 

foco desenvolver a criatividade e a sociabilidade infantil.

A princípio, as instituições infantis como a creches e pré-escolas tinham um cunho 

assistencialista, visavam somente o guardar e o cuidar da criança na falta da família. Essa 

concepção entendia a criança como um ser fraco, delicado, desprotegido e completamente 

dependente. Os profissionais não tinham qualificação, sua atuação era simplificada somente 

para os cuidados básicos de higiene e regras de bom comportamento.

Segundo Kuhlmann (2000) as instituições de Educação Infantil cujo atendimento específico 

era somente para as crianças de 0 aos 06 anos, tinham um olhar voltado somente para o 

atendimento médico e para o assistencial, ou seja, somente visavam o cuidado e a higiene das 

crianças. Essa concepção durou por um longo período no Brasil.

De acordo com Kuhlmann (2000) as primeiras creches do país surgiram no Rio de 

Janeiro, o Instituto de Proteção e Assistência à Infância que deu início a uma rede assistencial 

que se expandiu por vários lugares do Brasil, portanto, fica claro que as instituições de educação 

infantil surgiram com caráter exclusivamente voltado para o assistencialismo. A infância não era 

reconhecida em sua essência, a preocupação era somente suprir suas necessidades de cuidados 

sem um enfoque maior para seu desenvolvimento intelectual. O entendimento sobre a infância na 

educação Infantil foi se construindo social e historicamente. A inserção concreta das crianças e 

seus papéis variam com as formas de organização da sociedade.  Em 1923, houve um aumento 

na demanda de creches, neste momento as autoridades governamentais perceberam o grande 

número de mulheres nas indústrias, dessa forma, pressionaram as indústrias a reconhecer o 

direito a amamentação, e assim se expandiu para o setor de comércio, provocando a expansão 

de muitas creches. Esta situação então colaborou para que, em 1932, o trabalho feminino fosse 

regulamentado.
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Conforme os registros de Faria (1999), já existia uma Inspetoria de Higiene Infantil desde 

1923, porém somente em 1934 se criou uma Diretoria de Proteção à Maternidade e à Infância, 

sendo esta de caráter somente assistencial, sendo chamada, em 1937, de Divisão de Amparo à 

Maternidade e à Infância. Desta forma algumas creches começaram a ser chamadas de berçários, 

neste sentido estavam abertas para crianças de 0 a 2 anos, o maternal para a faixa etária de 2 

a 4 anos e o jardim de infância para crianças de 4 e 5 anos de idade.  Em 1940, inaugurou-se o 

Departamento Nacional da Criança, no ano de 1942, foi apresentado para a sociedade um plano 

que visava implantar uma instituição única para a assistência à infância, que foi denominada a 

“Casa da Criança” um ambiente na qual funcionavam, o berçário, o maternal, o jardim e a pré-

escola. Faria (1999) aponta que, aconteceram a partir da década de 1930 várias iniciativas com 

relação à Educação Infantil. Em São Paulo, por exemplo, em 1935, sob a direção de Mário de 

Andrade, no Departamento de Cultura, foi iniciado um projeto de “Parques Infantis” para alguns 

grupos organizados com crianças de 3 anos, ou grupos com crianças de 4 a 5 anos, ou mesmo 

com crianças maiores de 6 anos depois do horário escolar. Após vinte anos, ocorreram muitas 

mudanças no contexto Educacional infantil, porém foi mais precisamente em 1961, após mais de 

uma década de lutas intensas, debates e disputas políticas, o Congresso Nacional aprovou a Lei 

n. 4.024 de 20 de novembro de 1961, que proporcionou uma grande reforma para a educação 

brasileira.

Freitas (2003) descreve que em 1971, por causa das dificuldades da ditadura, houve a 

aprovação de uma reforma educacional, a Lei 5692/11 de agosto de 1971, que reestruturou o 

ensino primário. Segundo o autor, esta nova lei, e as mudanças ocorridas, foi uma “tragédia” 

para a Educação Infantil, pois ela retirou dos governos as obrigações escolares relacionadas às 

“crianças pequenas”. Foi na década de 1970, militares, grupos esses que sustentavam política e 

economicamente a ditadura e vários sistemas internacionais dividiam opiniões sobre a pobreza.

Freitas (2003) salienta que eles declaravam que a pobreza era prejudicial, pois poderia 

desenvolver problemas sociais se não fosse atendida e que, entre a vida dos pobres, o atendimento 

ao cuidar das crianças seria uma forma de prevenção dos problemas sociais e, também, uma 

forma continuar liberando as mães para o trabalho.

Para Campos, Rosemberg e Ferreira (1993), em 1942, através do governo federal foram 

criadas a Legião Brasileira de Assistência a LBA, que se tornou responsável por executar as 

políticas sociais da infância entre outros assuntos que se relacionavam às famílias. Passando a 
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se unir com as creches dos setores industriais e empresas privadas. 

No início do século XX, segundo Aranha (2006), o governo assumiu a responsabilidade de 

zelar pelos filhos dos trabalhadores. Com o movimento da escola nova o atendimento à criança, 

até então era assistencial médico, passou também a ser visto como atendimento psicológico 

educativo. Os jardins da infância são criados a partir das creches existentes. Pois até este 

momento o atendimento à criança não se pautava por nenhum princípio pedagógico e não havia 

nenhuma participação do poder público nesse nível de ensino.

Aranha (1998), descreve que o atendimento das crianças antes da educação elementar, 

teve início no século XIX com a proposta do educador alemão Froebel, que propôs uma Educação 

voltada à sensibilidade, baseada na utilização de jogos e materiais didáticos, os quais deveriam 

traduzir por si a crença em uma educação que atendesse a natureza infantil. Ele foi o fundador do 

primeiro jardim de infância, que tinha uma proposta pedagógica para as crianças, privilegiando 

a ludicidade, pois acreditava que a criança aceitaria mais aprender brincando. A pedagogia 

Froebeliana surgiu no Brasil por volta do final do século XIX por meio de muitas críticas, como 

sendo uma pedagogia que fundava espaços para guardar as crianças, porém também obteve 

muitos elogios. Foi apresentada juntamente com o Movimento das Escolas Novas devido à 

influência dos Estados Unidos e da Europa.

Segundo Kuhlmann (2000), as mudanças da educação brasileira sofreram influências do 

movimento Escola Nova, provocando um aumento do debate sobre a preparação da infância. 

Num contexto histórico de transformações socioeconômicas, começaram a ser pensada no 

país a elaboração de uma proposta nacional para atendimento educacional da infância, que até 

aquele momento era fundamentada na educação europeia.

Para Sousa (2000), a educação infantil foi organizada oficialmente no início dos anos 

1980, através do III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto, que procurou programar 

uma educação que atendesse com qualidade, partindo do princípio do direito da criança e da mãe 

a um atendimento de qualidade. Empresas privadas laicas e também as religiosas, investiram 

no setor.

De acordo com Costa (2000) a palavra lúdica vem do latim ludus e significa brincar. Neste 

brincar estão incluídos jogos, brincadeiras e brinquedos e é relativa a conduta daquele que joga 

brinca e se diverte.

Segundo Almeida (2008) o lúdico é qualquer atividade que nos dar prazer ao executa- lá. 
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Através do lúdico a criança aprende a ganhar, perder, conviver, esperar sua vez, lidar com as 

frustrações, conhecer e explorar o mundo. As atividades lúdicas têm papel indispensável na 

estruturação do psiquismo da criança, é no ato de brincar que a criança desfruta elementos 

da realidade e fantasia, ela começa a perceber a diferença do real e do imaginário. É através 

do lúdico que ela desenvolve não só a imaginação, mas também fundamenta afetos, elabora 

conflitos, explora ansiedades à medida que assume múltiplos papeis, fecunda competências 

cognitivas e interativas. 

Almeida (2008) afirma que os jogos contribuem de forma prazerosa para o desenvolvimento 

global das crianças, para inteligência, para a efetividade, motricidade e também sociabilidade. 

Através do lúdico a criança estrutura e constrói seu mundo interior e exterior. As atividades 

lúdicas podem ser consideradas como meio pelo qual a criança efetua suas primeiras grandes 

realizações. Através do prazer ela expressa a si própria suas emoções e fantasias.

Como afirma Lima (1992) o lúdico é um instrumento de instigação prática utilizada em 

qualquer etapa no desenvolvimento da psicomotricidade é uma forma global de expressão 

que envolve todos os domínios da natureza. Apresenta grandes benefícios do ponto de vista 

intelectual, físico, social e didático para criança. A brincadeira desenvolve a criatividade e a 

espontaneidade da criança.

Para Goldchmied e Jackson (2006) a criança começa a brincar logo nos primeiros 

meses de vida, primeiramente com seu próprio corpo. A iniciação ao ato lúdico acontece de 

forma espontânea, e através do incentivo pelos adultos que interagem com o bebê, através de 

brincadeiras, cantigas, conversas, brinquedos variados e de diferentes cores. A seguir a criança 

brinca de esconde-esconde com a sua própria fraldinha ou até mesmo com suas mãos escondendo 

seu rosto, começa a manusear diversos objetos, imita os gestos dos adultos, expressões, bate 

palminha e também começa a interagir com outras crianças. As crianças expressam emoções, 

sentimentos e pensamentos, ampliando a capacidade do uso significativo de gestos e posturas 

corporais.

No século XX entre as décadas de 20 e 30, estudiosos como Piaget e Vygotsky identificaram 

a importância do ato de brincar no desenvolvimento integral da criança pois ela se apropria do 

conhecimento através da brincadeira, possibilitando a sua ação no meio em que vive.

Segundo Kishimoto (1990), quando a criança brinca, a criança entende o mundo à sua 

maneira, sem engajamento com a realidade, pois sua interação com o objeto não depende da 
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natureza do objeto, mas da função que a criança lhe atribui.

Piaget (1990), afirma que as atividades lúdicas fazem parte da vida da criança, entre 

outras atividades lúdicas, estão os jogos. Piaget identifica três tipos de jogos: jogos com regra, 

jogos exercícios e jogos simbólicos.

Vygotsky (2009), considera que a brincadeira é uma atividade social da criança. Através 

dos jogos, a criança adquire princípios essenciais para a estruturação de sua personalidade e 

percepção do seu contexto social. Vygotsky explica que através de uma conduta imaginária surge 

a possibilidade da criança dirigir seu comportamento, isso ocorre não apenas pela percepção 

imediata dos objetos, mas também colocar nessa situação. Desta forma a criança estabelece 

regras de comportamento no seu cotidiano em situações imaginárias, na evolução do processo 

da brincadeira podem seguir regras explícitas ou não.

Bomtempo (2007), observa que para Vygotsky, o brincar tem sua origem na situação 

imaginária criada pela criança, nas quais as vontades irrealizáveis podem ser realizadas. A função 

do brincar é ao mesmo tempo, construir uma maneira de acomodar a conflitos e frustrações da 

vida real. Para Piaget (1990), o brincar retrata uma etapa do desenvolvimento da inteligência, 

marcada pelo domínio da assimilação sobre a acomodação, tendo como função consolidar a 

experiência vivida. 

Afirma Bomtempo (1997) que a partir das abordagens de Piaget e Vygotsky, compreende-

se a necessidade da incorporação de jogos, brincadeiras e brinquedos na prática pedagógica, é 

um recurso rico que pode contribuir para o desenvolvimento infantil. A intervenção do professor é 

fundamental no processo de ensino aprendizagem, além da interação social ser importante para 

a aquisição do conhecimento.

Kishimoto (2003), considera o jogo uma atividade lúdica relevante no processo educativo, 

pois a sua finalidade no ambiente escolar traz muitos benefícios para o processo de ensino-

aprendizagem. O jogo é um estímulo natural e influência no processo de desenvolvimento dos 

esquemas mentais. Seus benefícios permitem a integração de várias ações como: a afetiva, a 

social motora, a cognitiva, a social e a afetiva. Existem algumas considerações sobre a função 

lúdica e educativa do brinquedo. A função lúdica do brinquedo promove prazer, diversão e até 

mesmo desprazer, quando escolhido voluntariamente, com função educativa o brinquedo ensina 

qualquer coisa que complete ao indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão 

do mundo.
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Segundo Almeida (1995) educar ludicamente não é jogar lições empacotadas para 

educando aplicar passivamente, educar ludicamente é um ato consciente e planejado, é tornar o 

sujeito feliz, é seduzir os seres humanos ao prazer de conhecer, é resgatar o verdadeiro sentido 

da palavra ¨escola¨ lugar de alegria, prazer, satisfação, prazer intelectual e desenvolvimento. 

Para que o educador atingir esse meio é necessário que o educador repense sobre a sua prática 

pedagógica, se suas ferramentas pedagógicas estão alcançando objetivos e metas. 

Almeida (1995) afirma que a escola e principalmente a Educação Infantil devem usar o 

lúdico amplamente para atuar no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Para manter 

um equilíbrio com o mundo a criança precisa criar, inventar e brincar, com as atividades lúdicas, 

jogos e brincadeiras. Desta forma a criança desenvolve seu raciocínio e conduz seu conhecimento 

de forma descontraída e espontânea. 

A teoria froebeliana, ao considerar o brincar como uma atividade espontânea da criança, 

concebe suporte para o ensino e permite a variação do brincar, ora como atividade livre, ora 

orientada. As concepções froebeliana de educação, homem e sociedade estão intimamente 

vinculados ao brincar. Froebel introduz o brincar para educar e desenvolver a criança; sua teoria 

metafísica pressupõe que o brincar permite o estabelecimento de relações entre os objetos 

culturais e a natureza, unificado para o mundo espiritual. Assim, o brincar como atividade livre e 

espontânea, é responsável pelo desenvolvimento físico, moral, cognitivo, os dons ou brinquedos, 

objetos que subsidiam atividades infantis. Entende também que a criança necessita de orientação 

para o seu desenvolvimento, perspicácia do educador levando-a a compreender que a educação 

é um ato institucional que requer orientação.

 A brincadeira é uma atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, ao mesmo 

tempo, típico da vida humana enquanto todo – da vida natural/interna do homem e de todas 

as coisas. Ela dá alegria, liberdade, contentamento, descanso externo e interno, e paz com o 

mundo.

Conforme Kishimoto (2009), a criança ao brincar e jogar, se envolve com a brincadeira, 

se entusiasma, que coloca na ação seu sentimento e emoção. Pode-se dizer que a atividade 

lúdica funciona como um elo integrado entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais, 

portanto a partir do brincar desenvolvem-se a facilidade para a aprendizagem, o desenvolvimento 

social, cultural e pessoal e contribui para uma vida saudável, física e mental. Também é possível 

enxergar nele um pouco de representação do real no momento em que a criança elege como um 
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substituto do objeto utilizando nas ações reais do dia a dia tornando-se, em alguns momentos, 

um representante da realidade.

Ao brincar a criança também adquire a capacidade da simbolização permitindo que ela 

possa vencer realidades angustiantes e domar medos instintivos. O brincar é um impulso natural 

da criança, que aliado à aprendizagem tornar-se mais fácil à obtenção do aprender devido 

à espontaneidade das brincadeiras através de uma forma intensa e total. O mundo infantil é 

diferente do mundo adulto, nele podemos encontrar o faz-de-conta, o mundo da fantasia, sonhar 

e descobrir. Por meio das brincadeiras, que é uma ação comum da infância, a criança tem a 

oportunidade de se conhecer e de se constituir-se socialmente.

Para Kishimoto (2009), a brincadeira, o jogo, e o brinquedo, as atividades lúdicas devem se 

fazer presentes como recursos didáticos no processo educacional, principalmente na Educação 

Infantil, e as séries iniciais.

Compreender esse universo lúdico tornar-se indispensável para o bom desenvolvimento 

do trabalho pedagógico efetivado pelo professor que é o mediador destas ações. O jogo educativo 

é essencial, pois possibilita a criança uma aprendizagem através das vivências, por meio das 

quais podem experimentar sensações e explorar as possibilidades de movimentos do seu corpo 

e do espaço adquirindo um saber globalizado a partir de situações concretas.

A atividade lúdica é um instrumento que possibilita que as crianças aprendam a 

relacionar-se com outras crianças, promove o desenvolvimento da linguagem e da concentração 

consequentemente gera uma motivação a novos conhecimentos. O eixo da infância é o brincar, 

sendo um dos meios para o crescimento, e por ser um meio dinâmico, o brinquedo oportuniza o 

surgimento de comportamentos, padrões e normas espontâneas. Caracteriza-se por ser natural, 

viabilizando para a criança há uma exploração do mundo exterior e interior.

Entretanto, Vygotsky (apud LEONTIEV e LURIA, 1998), toma como ponto de partida 

a existência de uma relação entre um determinado nível de desenvolvimento e a capacidade 

potencial da aprendizagem. Defende a ideia de que, para verificar o nível de desenvolvimento da 

criança, temos que determinar pelo menos, dois níveis de desenvolvimento. O primeiro deles é o 

nível de desenvolvimento efetivo, que se faz através dos testes que estabelecem a idade mental, 

isto é, aqueles que a criança é capaz de realizar por si mesma, já o segundo deles se constitui 

na área de desenvolvimento potencial, que se refere a tudo aquilo que a criança é capaz de fazer 

com a ajuda dos demais, seja por imitação, demonstração, entre outros.  O que a criança pode 
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fazer hoje com a ajuda dos adultos ou dos iguais certamente fará amanhã sozinha. Assim, isso 

significa que se pode examinar, não somente o que foi produzido por seu desenvolvimento, mas 

também o que se produzirá durante o processo de maturação.

A brincadeira, o jogo são atividades específicas da infância, na quais a criança recria 

a realidade usando sistemas simbólicos. É uma atividade com contexto cultural e social. O 

autor relata sobre a zona de desenvolvimento proximal como a distância entre o nível atual de 

desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver, independentemente, um problema, 

e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um problema, sob 

a orientação de um adulto, ou de um companheiro mais capaz.

Para Vygotsky (apud LEONTIEV e LURIA, 1998), jogo simbólico é como uma atividade 

típica da infância e essencial ao desenvolvimento infantil, ocorrendo a partir da aquisição da 

representação simbólica, impulsionada pela imitação. Desta maneira, o jogo pode ser considerado 

uma atividade muito importante, pois através dele a criança cria uma zona de desenvolvimento 

proximal, com funções que ainda não amadureceram, mas que se encontram em processo 

de maturação, ou seja, o que a criança irá alcançar em um futuro próximo. Aprendizado e 

desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida, é fácil concluir que o 

aprendizado da criança começa muito antes dela frequentar a escola. Todas as situações de 

aprendizado que são interpretadas pelas crianças na escola já têm uma história prévia, isto é, a 

criança já se deparou com algo relacionado do qual pode tirar experiências.

Ao discutir o papel do brinquedo Vygotsky (apud LEONTIEV e LURIA, 1998), refere-se 

especificamente à brincadeira de faz-de-conta, como brincar de casinha, brincar de escolinha, 

brincar com um cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Faz referência a outros tipos de 

brinquedos, mas a brincadeira faz-de-conta é privilegiada, em sua discussão, sobre o papel do 

brinquedo no desenvolvimento. No brinquedo, a criança sempre se comporta além do habitual, 

o mesmo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele 

mesmo uma grande fonte de desenvolvimento.

A criança se torna menos dependente da sua percepção e da situação que a afeta 

de imediato, passando a dirigir seu comportamento também por meio do significado dessa 

situação, Vygotsky (1998), relata que “No brinquedo, no entanto, os objetos perdem sua força 

determinadora. A criança vê um objeto, mas age de maneira diferente em relação àquilo que vê. 

Assim, é alcançada uma condição em que a criança começa a agir independentemente daquilo 
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que vê.” No brincar, a criança consegue separar pensamento, ou seja, significado de uma palavra 

de objetos, e a ação surge das ideias, não das coisas.

Vygotsky (apud LEONTIEV e LURIA, 1998), relata novamente que quando uma criança 

coloca várias cadeiras uma atrás da outra e diz que é um trem, percebe-se que ela já é capaz 

de simbolizar, esta capacidade representa um passo importante para o desenvolvimento do 

pensamento da criança. Brincando, a criança exercita suas potencialidades e se desenvolve, pois 

há todo um desafio, contido nas situações lúdicas, que provoca o pensamento e leva as crianças 

a alcançarem níveis de desenvolvimento que só as ações por motivações essenciais conseguem. 

Elas passam a agir e esforça-se sem sentir cansaço, não ficam estressadas porque estão livres 

de cobranças, avançam, ousam, descobrem, realizam com alegria, sentindo-se mais capazes e, 

portanto, mais confiantes em si mesmas e predispostas a aprender. O brinquedo surge a partir de 

sua necessidade de agir em relação não apenas ao mundo mais amplo dos adultos. Entretanto, 

a ação passa a ser guiada pela maneira como a criança observa os outros agirem ou de como 

lhe disseram, e assim por diante. À medida que cresce, sustentada pelas imagens mentais que 

já se formou, a criança utiliza-se do jogo simbólico para criar significados para objetos e espaços. 

Assim, seguindo este estudo os processos de desenvolvimento infantil apontam que o brincar 

é um importante processo psicológico, fonte de desenvolvimento e aprendizagem. De acordo 

com Vygotsky (apud LEONTIEV e LURIA, 1998), um dos principais representantes dessa visão, 

o brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem 

na produção de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e/ou 

adultos. Tal concepção se afasta da visão predominante da brincadeira como atividade restrita à 

assimilação de códigos e papéis sociais e culturais, cuja função principal seria facilitar o processo 

de socialização da criança e a sua integração à sociedade.

O jogo é importante para o desenvolvimento, físico, intelectual e social, ele vem ampliando 

sua importância deixando de ser um simples divertimento e tornando-se ponte entre a infância 

e a vida adulta. Vygotsky (1984), afirma que o jogo infantil transforma a criança, graças à 

imaginação, os objetivos produzidos socialmente. Assim, seu uso é favorecido pelo contexto 

lúdico, oferecendo à criança a oportunidade de utilizar a criatividade, o domínio de si, à formação 

da personalidade.

A criança deve ser compreendida como um ser em pleno desenvolvimento, é importante 

que as escolas e os educadores, incentivem a prática do jogo, como forma de aperfeiçoar esse 
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desenvolvimento infantil.

“De uma forma geral o lúdico vem a influenciar no desenvolvimento da criança, é através 
do jogo que a criança aprende a agir, há um estímulo da curiosidade, acriança adquire 
iniciativa e demonstra autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do 
pensamento e da concentração” (VIGOTSKY,1994, p. 81).

Os jogos grupais aproximam as crianças e é a partir deles que elas aprendem a trabalhar 

em equipe, passam a entender que a competição é necessária em relação ao desafio e a 

superação, devem saber ainda que as regras existem para estabelecer uma ordem, e que se 

trabalharem em grupo, poderão obter mais sucesso. O ato de jogar nada mais é que a construção 

do conhecimento aliada ao prazer.

Para Piaget (1978), brincando e jogando a criança também tem acesso a novas descobertas 

se desenvolve mais rápido, pois os jogos são classificados por três etapas que correspondem às 

três fases do desenvolvimento infantil.

Fase sensório-motora (do nascimento até os 2 anos aproximadamente): a criança brinca 

sozinha, sem utilização da noção de regras.

Fase pré-operatória (dos 2 aos 5 ou 6 anos aproximadamente): As crianças adquirem a 

noção da existência de regras e começam a jogar com outras crianças jogos de faz-de-conta.

Fase das operações concretas (dos 7 aos 11 anos aproximadamente): as crianças 

aprendem as regras dos jogos e jogam em grupos. Esta é a fase dos jogos de regras como 

futebol, damas, etc.

Assim, Piaget (1978) classificou os jogos correspondendo a um tipo de estrutura mental: 

Jogo de exercício sensório-motor; Jogo simbólico; Jogo de regras.

Jogo do exercício sensório-motor: é um jogo em que sua finalidade é o próprio prazer 

do funcionamento, constitui-se em repetição de gestos e movimentos simples como agitar os 

braços, caminhar, pular, ao descobrir suas funções, há um sentimento de felicidade. 

Jogos Simbólicos: Consistem em satisfazer o “eu” por meio de uma transformação do 

real em função dos desejos, ou seja, tem a função de assimilar a realidade, ela incorpora a 

seu mundo, objetos, pessoas ou acontecimentos significativos e os reproduz através de suas 

brincadeiras.

Jogos de faz de conta possibilita a criança sonhar e fantasiar revela angústias, conflitos e 

medos aliviando tensões e frustrações são importantes para que se trabalhe diferentes tipos de 
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sentimentos e a forma de lidarmos com eles.

As fases do desenvolvimento da criança, determinadas por Piaget, se apresentam em 

uma sequência necessária e esses estágios não devem ser interrompidos, já que uma etapa 

prepara a outra. Isso acontece também com os jogos. Em cada etapa do desenvolvimento infantil 

um tipo de jogo se apresenta mais adequado. A criança deve ser compreendida como um ser em 

pleno desenvolvimento, é importante que as escolas e os educadores, incentivem a prática do 

jogo, como forma de aperfeiçoar esse desenvolvimento infantil.

Para Wallon (1981), o fator mais importante para a formação da personalidade não é 

o meio físico, mas sim o social. Destaca o emocional, o afetivo e elege a afetividade como 

algo intimamente ligada a motricidade, como desencadeadora da ação e do desenvolvimento 

psicológico da criança.

Através do seu corpo e de sua projeção motora, a criança estabelece a primeira 

comunicação (diálogo tônico) com o meio, apoio fundamental do desenvolvimento da linguagem. 

Ou seja, a motricidade é ligada às emoções, que levam a representação e que, simultaneamente, 

precedem a construção da ação, na medida em que significam um investimento, em relação 

ao mundo exterior. Nesta concepção infantil é sinônimo de lúdico. Toda atividade da criança é 

lúdica, no sentido que se exerce por si mesma antes de poder integrar-se em um projeto de ação 

mais extensivo que a subordine e a transforme em meio. 

A personalidade humana é um processo de construção progressivo, onde se realiza a 

integração de duas funções principais: a afetividade, vinculada à sensibilidade interna e orientada 

pelo social e a inteligência, vinculada às sensibilidades externas, orientada para o mundo físico, 

para a construção do objeto.

Ao classificar os jogos infantis, Wallon (1981), apresenta quatro categorias de jogos:

Jogos funcionais: caracterizam-se por movimentos simples de exploração do corpo, 

através dos sentidos.

Jogos de ficção: atividades lúdicas caracterizadas pela ênfase no faz de conta, na presença 

da situação imaginária.

Jogos de aquisição: inicia desde que o bebê, todos olhos, todo ouvidos”, como descreve 

Wallon, se empenha para compreender, conhecer, imitar canções, gestos, sons, imagens e 

histórias.

Jogos de fabricação: jogos onde a criança se entretém com atividades manuais de criar, 
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combinar, juntar e transformar objetos.

Conforme Antunes (2004), a aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento social 

e o jogo constitui uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo promotora do desenvolvimento 

cognitivo e o do social. O jogo pedagógico pode ser um instrumento da alegria. Uma criança 

que joga, antes de tudo o faz porque se diverte, mas dessa diversão emerge a aprendizagem e 

a maneira como o professor após o jogo, trabalhar suas regras pode ensinar-lhes esquemas de 

relações interpessoais e de convívio ético.

Trabalhar com jogos é fazer com que a criança aprenda de forma prática, interativa e 

alegre, ou seja, participando de atividades mais descontraídas o aluno se sente feliz e motivado 

e ao mesmo tempo adquire o seu conhecimento de forma prazerosa. As regras de um jogo 

são feitas para que a criança adquira valores que possam ser usados durante toda a sua vida, 

é por isso que ao fazer as atividades o educador deve pensar quais são os objetivos daquele 

jogo para aquela faixa etária e para a realidade a que pertence aquele aluno.Na infância os 

jogos são essenciais para o desenvolvimento de construção, estimulando todos os sentidos tais 

como: psicomotor, cognitivo, social e emocional, desenvolvendo a capacidade de pensar, refletir, 

abstrair, organizar, realizar e avaliar. Quando a criança joga, ela libera e realiza suas energias e 

tem o poder de transformar uma realidade proporcionando condições de liberação de fantasia.

De acordo com Wajskop (2001), a brincadeira pode ser um espaço privilegiado de 

interação e confronto de diferentes crianças com pontos de vistas diferentes. Nesta vivência criam 

autonomia e cooperação compreendendo e agindo na realidade de forma ativa e construtiva. Ao 

definirem papéis a serem representados nas brincadeiras e no processo de duração e do espaço 

nos diferentes temas de jogos, as crianças têm possibilidades de levantar hipóteses, resolver 

problemas e a partir daí construir sistemas de representação, de modo mais amplo, no qual não 

teriam acesso no seu cotidiano.

Os jogos infantis são importantes para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, 

muitas pessoas desconhecem essa prática pedagógica. Os jogos na educação infantil significam 

para o campo do ensino e da aprendizagem condições para ampliar a construção do conhecimento, 

introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa, 

espontânea e motivadora da criança.

Segundo Ferrari (2008), em entrevista à revista Escola, Ed.216, 01 de outubro de 2008, 

as técnicas utilizadas na Educação Infantil devem muito a Froebel. Segundo ele, os jogos e as 
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brincadeiras são o primeiro processo no caminho da aprendizagem, não são apenas diversão 

ou apenas para passar o tempo, mas sim um modo de criar representações do mundo concreto 

com a finalidade de entendê-lo. Com base na observação das atividades dos pequenos com 

brinquedos e jogos, Froebel foi um dos primeiros pedagogos a falar em autoeducação com suas 

teorias na educação infantil, no século XX, durante as décadas de 50, e 70, devido ao movimento 

da Escola Nova.

O jogar está nos documentos oficiais da educação infantil, de acordo com o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), na Educação Infantil, as brincadeiras e os 

jogos devem ser bem planejados pelo educador, pois, se bem utilizadas no processo de ensino 

aprendizagem, se tornam um grande aliado na introdução dos conteúdos. Assim, os jogos e as 

brincadeiras ganham cenário e espaço na rotina escolar das crianças da educação infantil e 

penetram nas instituições infantis criadas a partir de então. 

Conforme Kishimoto (1994), O presente trabalho, atem-se para a compreensão da 

importância de se trabalha r ludicamente com brincadeiras e jogos na educação infantil, tem 

por finalidade compreender a prática pedagógica do professor e a importância dos jogos de 

Educação Infantil, no desenvolvimento integral das crianças.

O ato de jogar segundo Kishimoto (1994), ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, 

afetivo, social e intelectual, pois, através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona 

ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades 

sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu autoconhecimento.

Para Oliveira (1996), parte-se da concepção de que os jogos, na Educação Infantil, 

são fundamentais para o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem. A falta de 

capacitação e a não compreensão da importância dos jogos no método de ensino aprendizagem 

é o que leva o educador a não utilizá-los. 

Está estabelecido na forma da lei o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu 

artigo 16, que a Educação Infantil é um direito da criança iniciando assim, como a primeira etapa 

da Educação Básica e deve ser oferecida pelos sistemas de ensino gratuitamente e logicamente 

em ação e parceria da família e comunidade, de forma que compreendam as ações pedagógicas 

ministradas no âmbito escolar. Para Kishimoto (1994), o interesse pela temática dos jogos para a 

formação de conceitos na criança a partir das estratégias metodológicas utilizadas pelo professor, 

auxilia no processo de desenvolvimento da criança, pois jogos fazem parte da vida da criança, 
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por meio dos jogos, a criança vê e constrói o mundo. Em função disso, é necessário que os 

professores busquem as atividades lúdicas, na pré-escola, de forma que esse processo possa 

trabalhar com a diversidade cultural e desperte a criatividade e a vontade para aprender.

Ronca (1989), afirma que o aprendizado acontece de maneira continuada e progressiva 

requerendo ferramentas que possibilitem seu desenvolvimento, o brincar pode ser uma dessas 

ferramentas, aliando o prazer com o aprender.

Nos dias atuais a tecnologia avança aceleradamente inclusive na educação, sendo 

necessário pensar ações pedagógicas que acompanhem essas tecnologias e que façam com 

que os alunos se interessem, mas as atividades lúdicas não podem ser esquecidas na porque a 

alternativa de trabalhar de maneira lúdica em sala de aula é muito atraente e educativa.

Através dos jogos a criança aprende com muito mais prazer e facilidade, desenvolvendo 

a capacidade de cumprir e criar regras, estabelecendo papeis e permitindo-se criar e inovar, 

destacando também que o brinquedo é o caminho pelo qual crianças compreendem o mundo 

em que vivem. É a oportunidade de desenvolvimento, pois com o jogar e o brincar a criança 

experimenta, descobre, inventa, exercita sua imaginação vivendo assim uma experiência que 

enriquece sua sociabilidade e a capacidade de se tornar um ser humano criativo, “As crianças 

formam estruturas mentais pelo uso de instrumentos e sinais. A brincadeira, a criação de situações 

imaginárias surge da tensão do indivíduo e a sociedade. O lúdico liberta a criança das amarras 

da realidade, (VIGOTSKY apud REGO, 2001, p.84).

Para Kishimoto (2000), as atividades lúdicas propiciam à criança a possibilidade de 

conviver com os diferentes sentimentos e situações, os quais fazem parte da vida e de seu 

interior. As crianças demonstram através das brincadeiras e dos jogos como veem e constroem 

o mundo a sua volta, como gostariam que ele fosse, quais são as suas preocupações e quais 

são os problemas que estão atormentando. Expressam na brincadeira o que têm dificuldade de 

expressar com palavras.

 Aliar atividades e situações lúdicas ao processo de ensino e aprendizagem para as 

crianças da educação infantil são de grande valia, para o desenvolvimento da criança.

O professor precisa propor atividades lúdicas nos diferentes momentos do seu planejamento 

e o que vai aplicar em sala de aula. Lembrando que as brincadeiras e os jogos exigem partilhas, 

confrontos, interações, negociações e trocas, promovendo conquistas cognitivas, sociais e 

emocionais. Destacando ainda mais a importância do lúdico.
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Conforme Kishimoto (2000), a verdade é que quando observamos que a criança sente 

e expressa sua curiosidade e o quanto é importante à consciência de que viver é brincar. Ao 

brincar, a criança conhece a si mesma e aos outros, realiza a dura tarefa de compreender seus 

limites e capacidades e de inserir-se em seu grupo. 

Quando propomos brincadeiras e jogos para as nossas crianças elas aprendem e 

internalizam normas sociais de comportamentos e os hábitos fixados pela: cultura, pela ética e 

pela moral. Fica a questão do porquê, não investir mais em jogos e brincadeiras na educação 

infantil. De acordo com o Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil:

As brincadeiras, os jogos e os brinquedos podem e devem ser objetos de crescimento, 

desde que bem acompanhados e sendo bem contextualizada pelo professor, possibilitando à 

criança a exploração do mundo.

Segundo o Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil (1996) “as atividades 

lúdicas, através das brincadeiras favorecem a autoestima das crianças ajudando-as a superar 

progressivamente suas aquisições de forma criativa”. Descobrir-se, entender-se, posicionar-se 

e se fazer ouvir em relação a seus pensamentos, avanços, receios e medos diante de toda 

uma sociedade é o que espera a formação lúdica. Desta forma torna-se natural estimular o 

desenvolvimento das habilidades importantes do aluno, seja na socialização ou na resolução de 

problemas, resultando grandes avanços no desenvolvimento infantil:

Segundo Ronca (1989), o lúdico está relacionado a tudo o que possa nos dar alegria 

e prazer, desenvolvendo a criatividade, a imaginação e a curiosidade, desafiando a criança a 

buscar soluções para problemas com renovada motivação. Os jogos não são apenas uma forma 

de entretenimento ou meio em que os adultos se libertam das crianças, ou ainda oferecem 

as crianças para elas gastem suas energias, mas meios que enriquecem o desenvolvimento 

intelectual, e que contribuem significativamente para o processo de ensino e aprendizagem das 

crianças e em todas as áreas de saberes no processo de socialização.

Conforme Kishimoto (1994), um dos principais objetivos da escola é promover a socialização, 

por esse motivo não devemos deixar as crianças isoladas em suas carteiras, devemos ser um 

incentivador dos trabalhos em grupos e promover a interação entre elas. Deve-se incentivar a 

troca de ideias e a cooperação o que acontece naturalmente com a utilização dos jogos. Dentro 

da realidade brasileira qualquer instituição que tenha como finalidade potencializar atividades 

lúdicas ou de aprendizagens terá por si mesma um grande significado social. 
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Kishimoto (1994) acrescenta que os jogos devem ser utilizados com o objetivo de ajudar 

o aluno no desenvolvimento do raciocínio lógico, para que ele tenha clareza nas funções sociais 

existentes no nosso dia a dia. Para uma utilização eficiente e completa do professor com jogos 

educativos é necessário realizar previamente uma avaliação, observando como conduzir cada 

aluno nesse processo de socialização, analisando tanto aspectos de qualidade como aspectos 

pedagógicos e fundamentalmente a situação pré-jogo e pós-jogo que se deseja atingir.

Para Kishimoto (1994), brincar é um ato reconhecido principalmente pelas crianças e 

assim, acaba sendo um ato espontâneo e natural que se cria, basicamente, em um sistema que 

integra a vida social das crianças. Considera-se o fato de que possa se passar de geração a 

geração, de acordo com as necessidades de cada grupo social e época. Pelas definições acima 

expostas, podemos compreender que há grande dificuldade em se encontrar uma harmonia 

sobre o que significa o modo de brincar.

Segundo Oliveira (1996), o brincar e o jogar é a ligação da ficção com mundo real em que 

ela vive. Ao brincar, as crianças trabalham com informações, dados e percepções da realidade, 

mas na forma de ficção. Assim, vão crescendo e introduzindo a representação que fazem da sua 

realidade, do aprendizado e adquiridos e de suas necessidades e sentimentos.

Kishimoto (1994), afirma que o jogo lúdico é uma atividade que tem valor educacional 

intrínseco. Jogar educa, assim como viver educa: a utilização de jogos educativos no ambiente 

escolar traz muitos benefícios para o método de ensino e aprendizagem. 

Através   do   jogar   e   do   brincar   que   as   crianças    se    expõem    ao    mundo  exterior  

e cria possibilidades de se reinventar, aprender a se preparar no imaginário para compreenderem 

o real, passa a compreender o futuro e se preparar para superar obstáculos, tanto cognitivos 

quanto emocionais.

O jogo é um vínculo que une pessoas, nesse caso crianças, com a vontade, necessidade 

e o prazer durante a realização de uma atividade, ao longo de uma brincadeira, um esporte. O 

ensino utilizando meios lúdicos, prazerosos e harmoniosos criam ambientes favoráveis para a 

aprendizagem.

A relação entre o jogo e o desenvolvimento da criança, tanto no meio familiar como no 

meio escolar, deve procurar integrar o jogar e o aprender, encontrando nesta relação a essência 

da criatividade.

De acordo com Wajskop (2009) a brincadeira esteve presente na vida do ser humano 
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desde os primórdios, em todos os tempos e diversos lugares. A brincadeira, desde a antiguidade, 

sempre foi usada como um recurso para o ensino, porém a sociedade tinha o brincar como 

forma de negação ao trabalho. A sociedade considerava a brincadeira como fuga ou recreação, 

e a imagem social da infância não aceitava um comportamento infantil natural, que pudesse 

representar algum valor em si.

Segundo Wajskop (2009) o brincar é uma atividade especialmente humana, sendo o 

principal modo de expressão da infância. Desde a antiguidade diversas culturas já produziam 

brinquedos infantis, o que indica que brincar é uma atividade natural ao homem independente da 

sua origem e de sua época. Brincando a criança se humaniza e se constitui um sujeito histórico-

social.

A brincadeira caracteriza-se por sua organização e pela utilização de regras; a brincadeira 

é uma atividade que pode ser tanto coletiva quanto individual, onde as existências das regras 

não limitam a ação lúdica, a criança pode modificá-la, quando desejar, incluir novos membros, 

retirar e modificar as próprias regras, ou seja, existe uma liberdade da criança agir sobre ela. 

Para a autora, a brincadeira se constitui em uma atividade em que as crianças, sozinhas ou em 

grupo, procuram entender o mundo e as ações humanas nas quais estão inseridas no seu dia a 

dia

Após os humanistas do renascimento, por volta do século XVII ao perceber que os jogos 

e brincadeiras contribuíam para Educação, começaram a utilizá-los como maneira de conservar 

a moralidade das crianças, que até então eram considerados, “adulto em miniatura”, a partir daí 

começaram a proibir aqueles jogos que considerados inapropriados para as crianças e orientar 

os que consideravam bons.

Ainda conforme Wajskop (2009), alguns pesquisadores como Comenius, Rousseau 

e Pestalozzi, influenciaram para o reconhecimento da infância. Fundamentando-se numa 

concepção idealista e defensora da criança proporcionaram uma educação dos sentidos, 

apoiando-se no uso de brinquedos e concentrada na recreação. Iniciaram, assim, a preparação 

por meios próprios para a educação infantil. A partir destas idéias é que se começou a observar 

a educação das crianças pequenas como portadoras de características específicas, deixando 

de ser considerada uma educação dos adultos em miniatura, como eram considerados até 

então. Wajskop (2009) afirma que: Os pesquisadores Comenius, Rousseau e Pestalozzi deram 

início a educação sensorial, usando os jogos e os materiais didáticos. Eles foram os primeiros 
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pedagogos da educação pré-escolar a romper com a educação verbal e tradicionalista de sua 

época. Sugeriram a educação sensorial, tendo como base a utilização dos jogos e dos materiais 

didáticos, que teria que traduzir por si a crença em uma educação natural dos instintos infantis.

Segundo Kishimoto, apud Santos (2009), Froebel foi o primeiro educador que apontou o 

uso do brincar no processo educativo. Seu olhar pedagógico associava o ato de brincar como 

um elo de suma importância para a educação. Entendendo que o brincar, pelo ato de brincar 

estimula os fatores físicos, moral e cognitivo, dentre outros, porém ele justifica, que também, seja 

importante a orientação do adulto para que ocorra o desenvolvimento da criança. Neste sentido 

as escolas adotaram suas teorias, percebendo o brincar como atividades orientadas e também 

livres. Os brinquedos passaram a ser vistos como base para a atuação do brincar nas escolas, 

possibilitando assim a obtenção de capacidades e saberes.

Wajskop (2009) afirma que Dewey, discípulo da Escola Nova, observava o ato de brincar 

como uma ação livre e natural. A brincadeira era observada como uma demonstração dos 

sentimentos, necessidades e interesses da criança. As convicções da Escola Nova ganharam 

intensidade no Brasil por volta da década de 20. Neste período os jogos também começaram a 

ser utilizados como forma de ensino.

Foi por volta das décadas de 60 e 70, no século XX que a psicologia do desenvolvimento 

e da psicanálise colaborou para que se observasse a infância como o período primordial do 

desenvolvimento do ser humano, destacando o papel da brincadeira na educação infantil.

Para Wajskop (2009), a brincadeira infantil pode se constituir em uma atividade em que 

as crianças sozinhas ou em grupo procurem compreender o mundo e as ações nas quais estão 

inseridas no seu dia a dia. É uma atividade predominantemente infantil, é a forma pela qual 

se começa aprender. A brincadeira aparece sempre como uma situação organizada, exigindo 

para aquele que brinca decisões que precisam ser tomadas, mesmo numa situação imaginaria, 

quando as crianças interagem com diferentes objetos atribuindo-lhes outros significados, existe 

a escolha constante por parte da criança. É uma característica importante que exerce influência 

no desenvolvimento do autocontrole da criança. Na perspectiva Histórico-Cultural elaborada por 

Vygotsky apud REGO (2013) e seus parceiros, a brincadeira evidencia um trabalho primordial 

no desenvolvimento dos processos psicológicos da criança. Ao debater a importância das 

brincadeiras no desenvolvimento da criança, o autor dá relevância significativa à brincadeira 

de faz de conta. A brincadeira de faz de conta tem grande privilégio em sua discussão sobre a 



61

importância papel do brinquedo no desenvolvimento da criança.

Para Rego (2013), a brincadeira obtém um papel extremante importante na formação da 

criança, no sentido que considera a meio social como maneira de aprendizagem do ser humano. 

Neste sentido, e no ato de brincar que a criança socializa seus pensamentos e produz situações 

imaginárias que introduz elementos do contexto cultural do qual faz parte.

Para Rego (2013), a criança quando nasce já está inserida em um contexto social, e 

a brincadeira torna-se um passo importantíssimo para que ela se aproprie do mundo, na 

internalização dos conceitos desse ambiente externo a ela. Neste sentido podemos entender que 

a brincadeira é algo muito importante para que a criança se desenvolva e o autor confirma essa 

afirmação, ao falar que o ato de brincar é uma atividade que incentiva a aprendizagem, pelo fato, 

de criar uma zona de desenvolvimento proximal na criança. A ideia de zona de desenvolvimento 

proximal demonstra também a relevância da mediação durante a brincadeira.

Wajskop (2009) afirma que, no ambiente das escolas de educação infantil esse assunto 

tem que ser bem analisado ao refletir na qualidade das brincadeiras a serem propostas naquele 

ambiente. É importante levar em consideração que tudo em volta da criança poderá de estimular 

e enriquecer as brincadeiras, ou o contrário. Pensar na mediação é algo imprescindível no 

momento de organização e também do comprar dos brinquedos, organizar a sala, brincar no 

parque, além da hora em que a professora vai conduzir uma brincadeira com os seus alunos.

Para Wajskop (2009), é imprescindível a garantia do espaço para o momento da brincadeira, 

dando direito de uma possibilidade de educação da criança em uma concepção criadora, 

voluntária e consciente. É no momento do brincar, que as crianças constroem a consciência do 

real, e também ao mesmo instante tem uma oportunidade de modificá-la. A brincadeira é um 

momento privilegiado da aprendizagem infantil onde o desenvolvimento pode atingir níveis mais 

sérios, precisamente através da probabilidade de interação entre as duplas em uma circunstância 

imaginária e pela negociação de regras de convivência e de conteúdos temáticos.

De acordo com Wajskop (2009), a brincadeira precisa abranger um espaço essencial 

na educação infantil, sabendo que o professor é a peça mais importante para ajudar que isso 

aconteça, partilhando das brincadeiras das crianças, é por meio das ações do professor, que 

a criança conseguirá adicionar às culturas e maneiras de vida dos adultos de modo criativo e 

social.

Percebe-se que, durante a idade em que a criança frequenta a Educação Infantil, a atividade 
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de imitação e que faz por meio dos brinquedos e brincadeiras, deve ser considerada como uma 

das atividades guia do desenvolvimento infantil, que oportuniza para a criança realização de 

ações que estão longe de suas reais capacidades, contribuindo para a sua aprendizagem e 

aumentando a capacidade cognitiva infantil. 

O incentivo de atividades que conceda o envolvimento da criança em brincadeiras, 

especialmente aquelas que favoreçam a elaboração de situações imaginárias, tem notória função 

pedagógica. A escola, particularmente a educação infantil deveriam se apropriar deliberadamente 

desse tipo de situações para intervir no processo de desenvolvimento infantil.

Para Oliveira (2010), a partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, pesquisas e documentos 

são escritos no intuito de se determinar um espaço educacional para as crianças pequenas, que 

associe ato do cuidado com a questão da educação, ou seja, do ensino dos saberes produzido 

pelo ser humano. Nesse sentido, a brincadeira se volta como um dos recursos mais oportunos 

da educação de crianças que estudam na educação infantil.

Em relação às atividades escolares, toda escola de educação infantil precisa ter clareza 

do que quer desenvolver na criança, pois é preciso preocupar-se se as crianças estão usando 

brinquedos e materiais que realmente lhes possibilite um avanço em seu desenvolvimento, tanto 

nas brincadeiras mais livres, como nas brincadeiras planejadas, dirigidas pelo professor.

Segundo Kishimoto (2009), as práticas pedagógicas precisam assegurar experiências 

variadas. Para a autora, em primeiro instante a criança conquista o conhecimento de si e do 

mundo através das experiências sensoriais, expressivas e corporais para movimento amplo, 

para expressar sua individualidade e consideração pelos ritmos e desejos da criança. Esta 

oportunidade de conquistar diversos tipos de experiências e autoconhecimento contribui para 

que as crianças se apropriem de futuras aprendizagens.

Neste sentido, podemos compreender que a criança usa os objetos domésticos, para 

introdução de novas descobertas, como por exemplo: entrar em caixas, ao descobrir texturas, 

puxar e empurrar carrinhos etc. estas são algumas ações que se tornam experiências interativas 

e motoras, desta forma a criança pode aprender e brincar pela repetição de suas ações. Para a 

autora é importantíssimo compreender que os brinquedos são de fundamental importância para o 

desenvolvimento e educação da criança, pelo fato de proporcionar o desenvolvimento simbólico, 

incentivar a sua imaginação, a sua possibilidade de raciocinar e de ampliar a sua autoestima.

Rego (2013) ao abordar sobre a função do brinquedo para o desenvolvimento da criança, 
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dar destaque importante à brincadeira de “faz de conta”, como por exemplo: o brincar de casinha, 

brincar de escolinha, brincar utilizando um cabo de vassoura imaginando um cavalo etc. Essas 

brincadeiras são características especificas nas crianças que aprendem a falar e, no entanto, 

já tem capacidade de representar simbolicamente e de envolver-se em um contexto ilusório. 

Através do ato de brincar, a criança adquire a construção de novas possibilidades de ação e 

maneiras diferentes de organizar os elementos do ambiente. Os determinados objetos que são 

manipulados pelas crianças durante as brincadeiras, são utilizados particularmente de maneira 

simbólica, como um substituto para outros imaginados, por meio de gestos reprodutivos das 

posturas, expressões e verbalizações que sucedem no meio em que a criança está inserida.

Durante a brincadeira a criança transforma qualquer objeto em outro, sem limitações, pois 

no momento da brincadeira, a criança estrutura hipóteses para a resolução de seus problemas 

e também consegue tomar decisões além do comportamento normal para a sua idade, é neste 

momento que acontece a transformação do significado dos objetos de acordo com suas vontades, 

sem haver preocupação em adaptar-se à realidade, desenvolvendo a sua identidade, pelo fato 

de vivenciar outras formas de ser e de refletir.

Para Rego (2013), ao brincar a criança começa a criar uma situação imaginária é desta 

forma que ela começa a satisfazer seus desejos não realizáveis. A criança brinca pela vontade 

de atuar em relação ao mundo mais extenso dos adultos e não apenas agir ao universo dos 

objetos no qual tem contato. 

Kishimoto (2009) afirma que o brincar é uma ação na qual a criança deve agir livremente. O 

brincar pode surgir a qualquer hora, é a criança que tem que iniciá-la e conduzi-la, é necessário, 

dá prazer, não é preciso impor como condição, um produto final, ou seja, a brincadeira faz com 

que a criança relaxe, e aprenda regras, linguagens, também desenvolva habilidades, e a conduza 

ao mundo imaginário.

De acordo com Vygotsky (apud FONTANA E CRUZ, 2007) a brincadeira é essencial 

para ampliar o pensamento da criança, pois ela trabalha vários aspectos que contribuem no 

desenvolvimento emocional e cognitivo. Afirma ainda, que através da brincadeira, a criança atua 

nos objetos como adultos. Assim, as brincadeiras das crianças pequenas são caracterizadas 

pela imitação de ações do ser humano realizadas sobre os objetos. Sendo assim é indispensável 

salientar, portanto que a situação imaginária que a criança vive ao brincar, torna-se um pré-requisito 

para que assim tornem-se conscientes das possíveis regras que existem nas brincadeiras.
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Oliveira (2007) considera que aquilo que na vida real é comum e passa despercebida, na 

brincadeira vira regra e contribui para que a criança compreenda o universo próprio dos diversos 

papéis que representa.

Para Vygotsky (2013), é através do ato de brincar que a criança estabelece suas 

necessidades para se aproximar do mundo dos adultos. O autor ainda ressalta que ocorrem 

mudanças em seu desenvolvimento cognitivo e desta forma a criança torna-se preparada para 

aceitar novos componentes na brincadeira, obedecem às regras e constrói significado a objetos 

que lhe permitem realizar a mesma ação próxima do real.

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), a brincadeira 

é uma das atividades essenciais para que ocorra o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia da criança. É por meio da brincadeira que ela compreende, observa e interage com 

outras pessoas ampliando sua imaginação. Porém quando usa a linguagem do faz de conta, a 

criança avança sua concepção sobre os objetos e as pessoas ao realizar diversos papéis sociais 

ou personagens, proporcionando um cenário no qual a criança é capaz de imitar a vida como 

também de transformá-la. A brincadeira é considerada um espaço pelo qual se pode observar o 

controle das experiências prévias das crianças e aquilo que os objetos manuseados insinuam ou 

estimulam no momento presente. Percebe-se que para a criança aprender formas diferentes de 

brincar, ela necessita obter contato com outras crianças, e com pessoas mais velhas em espaços 

variados, dentro e fora da instituição infantil. 

Rego (2013) afirma que é na brincadeira, através da aproximação com as situações 

da realidade que a construção do desenvolvimento mental da criança vai se expandir e se 

transformar. Ao copiar um adulto, a criança procura na brincadeira as características do seu 

personagem e dá nova forma aos pequenos objetos em seres que completam o quadro de sua 

fantasia. É curioso analisar a maneira de brincar da criança e as imitações que ela faz com sua 

realidade e a organização de sua imaginação.

Para Rego (2013), é de extrema importância que as crianças possam usufruir determinados 

espaços na escola que permita o acontecimento dos mais variados tipos de brincadeiras, pois 

compreendemos que é por intermédio dos jogos e das brincadeiras que a criança aumenta sua 

curiosidade, atenção, autonomia, e sua capacidade de solucionar problemas. Tudo isso faz parte 

da aprendizagem da criança, e são primordiais para o desenvolvimento da particularidade da 

criança.
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Vygotsky (apud WAJSKOP, 2009), afirma que, é por intermédio da brincadeira que a criança 

pode vencer seus limites e consegue viver experiências que vão mais adiante de sua idade e 

realidade, fazendo com que ela desenvolva sua consciência. Dessa maneira, é na brincadeira 

que se deve sugerir à criança desafios e questões que a façam refletir, propor soluções e resolver 

problemas.

Wajskop (2009) acredita que é através do brincar que as crianças conseguem aumentar 

sua imaginação, além de criar e respeitar regras de organização e convivência, que deverão, 

futuramente, ser usadas para o entendimento da realidade. A brincadeira proporciona também 

o desenvolvimento do autoconhecimento, aumentando a autoestima, oportunizando o 

desenvolvimento físico-motor, também o raciocínio e a inteligência. É brincando que as crianças 

demonstram suas necessidades e desejos construídos em toda sua vida, brincar é de extrema 

relevância para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança, quanto maiores 

forem às oportunidades que a criança tiver de brincar mais natural será o seu desenvolvimento.

De acordo com Oliveira (2002), por intermédio das brincadeiras, ocorre o estimulo do 

desenvolvimento cognitivo da criança. É através do brincar, que a criança consegue uma 

experiência real, percebe-se assim um universo mágico, imaginário, criativo, estimulante para 

as habilidades, à curiosidade e em especial para a independência da criança. Ao elaborar suas 

hipóteses a criança organiza suas próprias ideias sobre o mundo que a rodeia, reproduzindo com 

isso o seu desenvolvimento psicológico e cognitivo em que se encontra.

Segundo Oliveira (2002) o ato de brincar não significa especialmente apenas diversão 

sem fundamento e razão, caracteriza-se como uma das maneiras mais complexas da criança 

comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece por 

intermédio de trocas experimentais mútuas de toda sua vida. Sendo assim, através da brincadeira, 

a criança consegue desenvolver conhecimentos relevantes, como, por exemplo, memória, 

imitação, atenção, imaginação, entre outros, que proporcionem à criança o desenvolvimento 

de determinadas áreas da personalidade, a saber: afetividade, motricidade, inteligência, 

sociabilidade e criatividade. Em sua teoria, Vygotsky apud Rego (2013), partiu do princípio que o 

sujeito se estabelece nas relações com os outros, por intermédio de atividades essencialmente 

humanas, mediadas por ferramentas técnicas e semióticas. Neste sentido, a brincadeira da 

criança representa uma posição de privilégio para a análise do processo de construção do sujeito, 

quebrando as barreiras com o olhar tradicional de que está é uma atividade espontânea de 
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satisfação de instintos infantis. O autor ainda fala da brincadeira como uma forma de expressão 

e adaptação do mundo das relações, das funções e das ações dos adultos.

Neste sentido, Kishimoto (2009) afirma que durante a brincadeira, a criança não se 

preocupa com os resultados que possa obter na brincadeira algo possível de ser observado no 

momento e após a brincadeira. O que a impulsiona a explorar e descobrir o mundo é o prazer e 

a motivação que surgem da necessidade de aprender através dos exemplos dos pais, amigos 

ou pessoas próximas, desde que seja está uma de seus atuais referenciais de comportamento 

de mundo.

Para Winnicott (1975), o local em que a experiência cultural se situa está no espaço 

potencial que existe entre o indivíduo e o meio ambiente (originalmente, o objeto). Dessa mesma 

maneira ocorre a brincadeira, pois para o autor a experiência criativa começa a partir do momento 

em que se pratica essa criatividade e isso aparece em primeira instância através da brincadeira. 

Contudo, para a autor é essencial que o adulto não interfira durante estes momentos, pois as 

descobertas que ocorrem levam ao amadurecimento, que será importantíssimo para o início de 

suas atividades cultural e social.                      

Paradoxalmente, Winnicott, afirma que, será necessária que o adulto esteja sempre 

disponível e atento a criança, pois a autonomia e a capacidade criadora são desenvolvidas em 

longo prazo, e para isso o adulto deverá estar presente sempre que solicitado, mas não de forma 

relativa nem invasiva.

Wajskop (2009) afirma que a criança desenvolve-se através de experiência adquirida pelas 

interações social que estabelecem, desde cedo no meio em que vivem, e aprendem através das 

experiências sócio histórica que observam por intermédio do convívio com os adultos e do mundo 

por eles criado. Dessa maneira, a brincadeira é uma atividade humana pela qual as crianças são 

inseridas construindo um modo de assimilar e de recriar a experiência sociocultural dos alunos.

Mesmo vivendo imersos em novas tecnologias e tendo dificuldades de encontrar um 

espaço para brincar, é necessário reconhecer que as brincadeiras em coletivo, que o corpo 

se faz presente em um grupo são consideradas de grande valor para o desenvolvimento da 

interação social da criança. 

Com relação aos benefícios do brincar, podemos dizer que estão ligados ao desenvolvimento 

infantil. Tanto o brincar pelo brincar, quanto o brincar dirigido, toda brincadeira só faz bem à 

criança, é essencial para seu desenvolvimento em todos os sentidos. Mas é necessário divulgar 
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entre os pais, responsáveis, profissionais da educação, a importância que a brincadeira traz para 

o desenvolvimento das crianças. Quando as crianças são estimuladas, seu desenvolvimento é 

imenso. Os Pais devem exercer um papel de grande importância na brincadeira dos seus filhos, 

pois podem estimular e desafia-los para novas conquistas.

De acordo com Wajskop (2009), as diferentes abordagens pedagógicas baseadas 

no brincar bem como os estudos de psicologia infantil direcionados ao lúdico, permitiram a 

constituição da criança como um ser brincante, e a brincadeira deveriam ser utilizados como 

uma atividade essencial e significativa para a educação infantil.

Percebe-se então que o brincar para a criança não é uma questão apenas de pura 

diversão, mas também de educação, socialização, construção e pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades. Portanto, o brincar deve ser valorizado, sendo visto como um meio na educação 

infantil para desenvolver a criatividade e o raciocínio critico de maneira prazerosa pelas crianças.

O brincar é um direito da criança, e este é reconhecido em declarações, convenções 

e leis, como a convenção sobre os direitos da criança de 1998, adotada pela Assembleia das 

Nações Unidas, a Constituição Brasileira de 1998 e o estatuto da criança e do adolescente de 

1990. Todos estes documentos colocam o brincar como prioridade e direito.

De acordo com Carneiro (2008), existem vários tipos de brincadeiras e atividades lúdicas. 

A brincadeira livre é uma destas atividades, onde a criança tem liberdade de escolher o que quer 

realizar, sendo uma opção de testar hipóteses, possibilidades a criança descobri o mundo ao 

seu redor, solucionando problemas e experimentando seus limites e possibilidades. Há também 

brincadeiras em grupo, que são muito importantes, pois as crianças estabelecem contatos entre 

si e sentem-se parte do grupo. A brincadeira em grupo auxilia na socialização, a criança começa 

a aceitar críticas, dividir, respeitar regras e normas de convivência. Segundo Carneiro (2008), 

dentre as brincadeiras existentes podemos citar: queimada, corre cotia, estátua, amarelinha, 

batata quente, passa anel, vivo morto, telefone sem fio entre outras. São brincadeiras transmitidas 

de geração para geração ou aprendidas nos grupos infantis, na rua, nos parques, escolas etc. 

Que variam as regras dependendo de cultura ou de grupo, contudo o conteúdo do que é objetivo 

básico da brincadeira permanece. Existem vários tipos de brincadeiras, é de fundamental 

importância que as crianças brinquem na educação Infantil, devemos ressaltar, porém, que as 

formas de brincar devem existir de maneira equilibrada, dada a contribuição que cada uma delas 

exerce no desenvolvimento infantil.
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Neste sentido a brincadeira deve ser considerada como parte integrante da educação 

Infantil, além de fonte de prazer, lazer, alegria, é simultaneamente fonte de conhecimento. A 

criança aprende brincando e brinca aprendendo.

Foi através da Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996) que ocorreram diversos avanços em meio a Educação Infantil. Com a criação deste 

documento, a Educação Infantil passou por um imenso processo de revisão e transformou a 

concepções sobre educação de crianças em ambientes coletivos e de seleção que ofereciam 

fortalecimento das práticas e que serviam como base mediadora da aprendizagem e do 

desenvolvimento das crianças pequenas em geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da educação infantil no Brasil seguiu alguns exemplos de outros países do mundo, 

como a Europa. Porém o Brasil tem suas próprias características. Em nosso país, as instituições infantis 

surgiram por causa do processo de industrialização e da inserção das mulheres no mercado de trabalho, 

aumentando neste sentido a grande demanda para a criação de instituições de atendimento a infantil. 

Partindo deste contexto fica claro que as instituições não foram criadas para suprir as 

necessidades das crianças, mas foram criadas para atender uma necessidade do mercado que 

necessitava do trabalho feminino, e para isso era necessário criar um lugar para os filhos de 

essas mulheres ficarem em quanto trabalhavam. Embora existissem instituições destinadas à 

infância na Monarquia, somente após a chegada da república é que as instituições de Educação 

infantil cresceram em número razoável. Antes disso, o que se via mais constantemente eram 

as tentativas de proteger a infância, fossem por motivações políticas, econômicas ou religiosas, 

e, nesse caso, predominavam as ações caritativas relacionadas à criança desamparada. 
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A EVOLUÇÃO RELIGIOSA SOB A ÓTICA DA EVOLUÇÃO HUMANA

ANDRÉ RIBEIRO VIEIRA

RESUMO

O presente artigo pretende contextualizar o surgimento e o funcionamento de três tipos de sistemas religiosos no 
Ocidente: o animismo totêmico, os politeísmos “pagãos” antigos e os monoteísmos “do livro” dos dias presentes. 
Uma vez identificados, pretende também conectá-los em paralelos, costurar seus efeitos e características, já que o 
mais novo dele (o monoteísmo) assimilou elementos ritualísticos, dogmas e práticas dos anteriores, assim como os 
politeísmos – por sua vez – assimilaram também por sincretismo elementos do animismo primitivo. O escrito oferece 
um breve panorama, com a intenção de deixar mais questões do que respostas (Por que necessitamos da religião, 
por que o mundo sensorialmente perceptível não nos é o bastante, e principalmente, para onde caminhamos quanto 
às religiões e os sistemas de conexão com o invisível, o “mágico” e o extraordinário.

Palavras-chave: Religiões; Animismo; Totemismo; Politeísmo; Monoteísmo; Sincretismo.

INTRODUÇÃO

Por que precisamos acreditar em coisas que extrapolem os meios físicos das nossas 

vidas, das nossas existências materiais no planeta Terra? Por que a experiência social humana 

parece estar sempre atrelada em uma relação íntima com o inominável, com o “mágico”, com 

o inexplicável? Como (e, principalmente, por quê) os grupos humanos tendem a criar sistemas 

de observação, devoção e ritualização de crenças no sobrenatural? Que necessidade nossa 

é a de construir sistemas religiosos? Esse escrito é uma breve reflexão sobre a religião e sua 

história, especialmente entre o Ocidente (já que os sistemas orientais são tanto complexos que 

precisariam de outra reflexão).

Todo microcosmo, toda região habitada, tem o que poderíamos chamar de um “Centro”, 
ou seja, um lugar sagrado por excelência. É nesse “Centro” que o sagrado se manifesta 
totalmente seja sob a forma de hierofanias elementares – como no caso dos “primitivos” 
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(os centros totêmicos, por exemplo, as cavernas onde se enterram os tchuringas etc.) –, 
seja sob a forma mais evoluída de epifanias diretas dos deuses, como nas civilizações 
tradicionais. (ELIADE, 1991, p.35).

A EVOLUÇÃO RELIGIOSA SOB A ÓTICA DA EVOLUÇÃO HUMANA 

Conforme avançou o período que chamamos de Neolítico, as comunidades humanas 

conheceram formas de vida mais sedentárias, excelentes condições para a criação de inovações 

como agricultura, pecuária, escrita, comércio e Estado. Como não seria diferente, as formas 

de conexão com o oculto, o espiritual, também passaram por enormes mudanças. Embora os 

sistemas animistas e totêmicos continuassem a existir (e em franca expansão, como mostra 

a arqueologia), uma nova maneira de enxergar o inominável passou a ganhar força: o culto 

ritualístico a divindades múltiplas, o que chamamos de Politeísmo antigo.

As revoluções neolítica e cognitiva, como chama Yuval Noah Harari, trouxeram consigo 

um refinamento e uma complexidade intelectual para grupos humanos de um modo sem 

precedentes (HARARI, 2018):

•	 Noções de tempo e espaço, inserindo o indivíduo numa linha de acontecimentos 

temporais e em um local consciente, diferenciando o “eu” do “outro”, o “meu grupo” 

do “outro grupo”;

•	 Noções de geometria e matemática, intuitivas ou articuladas, mas já demonstrando 

a expansiva e incrível inclinação do cérebro humano para o abstrato, o subjetivo, 

bem como para o reconhecimento das formas e a possibilidade de replicações e de 

utiliza-las a sua vontade;

•	 Percepções de fenômenos naturais claros, como a regularidade dos dias e das 

noites, do Sol, do movimento e das fases da Lua, das estações do ano, das marés 

e cheias dos rios, da visibilidade e posição das estrelas;

•	 Compreensão de como os conhecimentos geométricos, espaço-temporais e da 

natureza serviriam para implementar uma agricultura e pecuária;

•	 Identificação de pertencimento social, de hierarquia entre pessoas da mesma 

comunidade e de possibilidades de controle e manipulação de massas humanas.

Na esteira dessa extensa convulsão intelectual e prática, os símbolos animistas, os 



72

totens e os tabus gerados por esses sistemas, a magia e o xamanismo tiveram de ser inseridos 

em “brechas mentais” coletivas que formariam um novo sistema inconsciente maior. A crença 

em múltiplas divindades, e a criação de uma mitologia que explicava a origem dessas entidades, 

dos homens e de todas as coisas é um dos fatores constituintes do politeísmo da Antiguidade. 

Um outro fator seria o de que a imanência e a divindade desses seres superiores poderiam se 

manifestar através de objetos inanimados, mas não mais seriam esses objetos fontes de fato do 

espírito.

Dizemos de um sistema religioso que ele é o mais primitivo que nos é dado observar, 

quando ele preenche as duas condições seguintes: em primeiro lugar, que se encontra em 

sociedades cuja organização não é ultrapassada por nenhuma outra em simplicidade; é preciso, 

além disso, que seja possível explica-lo sem fazer intervir nenhum modelo tomado de uma 

religião anterior. (DURKHEIM, 1984, p. 147)

Assim, nesse estágio mental coletivo, a humanidade deslocava o espírito e a fagulha 

divina de vida das coisas inanimadas para os deuses e deusas que haviam criado para narrar 

a realidade de todas as coisas. Eles eram, agora, o espírito da criação e da destruição. Dessa 

forma, um martelo era apenas um martelo; não mais o totem animista. Mas nas mãos de Thor, 

o deus do trovão, ganhava a potência sobrenatural do deus nórdico do trovão, que o animava 

com energia cósmica. Um elmo era somente um capacete de bronze para proteger o crânio nas 

batalhas da Grécia Antiga, mas o elmo de Hades – senhor dos mortos – tinha animus por causa 

de seu dono, e era capaz de tornar invisível quem o colocasse na cabeça. As coisas (animais, 

rios, plantas, pedras, montanhas e os seres humanos inclusive) passaram a ser animados e 

existirem por vontade das divindades, e não apesar delas. 

Um ponto importante de reflexão é compreender por que se formou um politeísmo (poli: 

“muitos”, “vários”; theos: “deus”) tão extenso na Antiguidade. Todos os povos antigos, em todos 

os continentes (alguns em plena atividade ainda hoje, como tribos na África e indígenas nas 

Américas), construíram panteões com muitos deuses e deusas, nunca dois ou três, ou mesmo 

apenas dez deles. Eram famílias divinas, que se entrelaçavam, que tinham uma origem e uma 

história. Muitas vezes, para cada fenômeno havia uma força divina nomeada que o explicava. 

Para os egípcios, o Sol era um deus, e os mortos eram julgados por outros tantos. Na América, 

o milho era uma divindade, o Sol outra, a Lua outra. Gregos antigos acreditavam que o Sol (Sol 

e Lua sempre foram divinizados pelos antigos) era Apolo dirigindo seu carro, e mesmo flores 



73

poderiam ser mortos que sofreram nas mãos dos deuses. Sentimentos eram encarnações de 

divindades (a Ira, a Discórdia, a Virtude, a Justiça eram todas entidades no mundo religioso 

greco-romano). Como vemos, o animismo totêmico não morreu na passagem das comunidades 

primitivas para as antigas da Idade dos Metais. Ele foi, antes, incorporado e ressignificado nos 

sistemas religiosos politeístas.

Para fechar este ciclo, duas características também importantes nos politeísmos das 

Antiguidades. Primeiro, uma qualidade de religião de troca de favores, onde aquele que crê 

estava sempre agradando, conversando, bajulando e comercializando favores (através de 

orações, oferendas, construção de estátuas e templos, votos de jejum, de castidade, etc) com 

suas divindades favoritas, em troca de que esses deuses e deusas utilizassem de sua força 

criadora sobrenatural (animus) para intervir em suas vidas. Uma cidade-Estado macedônica 

poderia, por exemplo, permanecer semanas realizando festas, rezas e rituais a favor de Posêidon, 

pedindo em troca bons ventos e mar favorável para chegar em outro lugar e vencer uma guerra. 

Um segundo fator é a ausência de livros canônicos escritos para regulamentar os ritos e como 

se deveria viver estando naquela determinada religião (diferente, como veremos, das religiões 

monoteístas baseadas nas palavras de seus livros icônicos).

As religiões “pagãs” politeístas da Antiguidade forneceram as sementes para o surgimento 

de sistemas que passariam a crer em uma só divindade – o Monoteísmo – e em diversos locais e 

períodos ele quase se concretizou, como na reforma monoteísta egípcia, no zoroastrismo persa 

e, principalmente, entre os hebreus, fundadores do Judaísmo do Antigo Testamento).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse breve recorte pretendeu contextualizar e traçar paralelos entre três importantes 

momentos da história das religiões no Ocidente. Primeiro, as manifestações primárias e mais 

simplistas dos rituais animistas, cujos objetos físicos que encarnavam a ponte entre o mundo 

“real”, físico e experimentável através dos sentidos do corpo humano e o mundo “espiritual”, da 

alma, do invisível e do sobrenatural. Tais objetos, os totens, eram parte desse sistema primitivo, e 

traços de sua existência puderam ser encontrados por arqueólogos em várias partes do planeta.

Centenas de séculos depois, as mudanças cognitivas de percepção de tempo, espaço, 

dos fenômenos da natureza, do corpo e das criaturas em sua volta estimularam o surgimento 
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de sistemas politeístas que tentaram de dar cabo de explicar o que a consciência racional agora 

enxergava no universo externo, e nos caminhos internos da psiquê. As divindades possuíam 

mitologias própria, longas histórias passadas de entrelace de genealogias e contatos com a 

humanidade que a devotava, além de serem as responsáveis pela origem (e as vezes também 

pelo fim) de todas as coisas. A necessidade de explicação do interior e do exterior, do “eu” e do 

“outro”, produziu panteões politeístas extensos e por muitos séculos cultuados num regime de 

troca de favores.

Um refinamento filosófico, metafísico, linguístico e “espiritual”, no entanto, surgiu no 

Ocidente, gestado no ventre do próprio politeísmo em expansão: a possibilidade de tudo o 

que era atribuído à várias divindades ser, na verdade, fruto, meio e fim de um único Deus. Os 

monoteísmos escritos em livros conseguiram angariar volume incrível de seguidores (utilizando-

se de sincretismo de elementos dos sistemas animista e politeístas anteriores, bem como da 

promessa de salvação eterna depois da morte física), ao mesmo tempo em que foi a causa da 

deflagração de inúmeros conflitos ideológicos e batalhas sangrentas por religião (o “meu” Deus 

é o único). A pós-modernidade (líquida?) e o século XXI tratarão de responder à questão que se 

impõe atualmente: que será dos sistemas monoteístas? Haverá novo sincretismo, assimilação e 

conversão?
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O PROCESSO DE MUSICALIZAÇÃO NA INFÂNCIA 

APARECIDA MIKIE  TANAKA

RESUMO

O ensino da arte, especialmente da Música é fundamental para o desenvol-vimento da criança, pois música é 
conhecimento, envolve o pensamento, o senti-mento estético e a formação intelectual do aluno. Mostra ainda como 
a música, pre-sente no dia a dia, na rotina e como “ferramenta” que auxilia em todas as atividades que o educador 
realiza com as crianças no aprendizado e na descoberta do mundo que as cercam. Sabendo se que a criança se 
apropria do conhecimento pelo “co-nhecimento de mundo”, segundo Paulo Freire ,a música fará a ponte entre a 
cultura e o conhecimento, para que a criança aprenda com alegria e ludicidade. 

Palavras-chave:  Música; Criança; Conhecimento; Cultura.

INTRODUÇÃO

O presente estudo teve como objetivo investigar o papel da música no pro-cesso de 

desenvolvimento de crianças de 0 a 10 anos. Segundo o Estatuto da Cri-ança e do Adolescente, 

entende-se por criança de  0 a 11 anos incompletos. Busca também verificar de que modo a 

música, presente no dia a dia, na rotina educacio-nal, funciona como “ferramenta” que auxilia em 

todas as atividades nos aprendiza-dos e nas descobertas do mundo que cerca a criança. 

Existem muitas definições sobre música, porém todas convergem na impor-tância que 

essa linguagem é um instrumento de comunicação poderoso e eficaz. Ela tem uma abrangência 

universal uma vez que atinge a todas as pessoas, especialmente as crianças que são o objeto 

de estudo desse trabalho.

Não há, nos dias de hoje, como conceber uma educação de qualidade sem se utilizar 

desse tão importante recurso, a música, segundo Santa Rosa. 

A Educação é sempre a busca incessante da melhor forma de ensinar, nes-ses vinte anos, 
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minha experiência como professora de música me fazem refletir  se o ensino de música tem 

crescido, então surgiram algumas questões:

Qual a influência da música na educação de crianças, na faixa etária que compreende dos  

0 a 10 anos? Como se utilizar dessa ferramenta, a música no dia a dia em sala de aula? Como a 

educação musical pode cooperar no processo de en-sino-aprendizagem? A música como auxílio 

na inclusão de crianças, que é uma realidade de nossos tempos? Como a música contribui no 

mundo em que vivemos? Como a música pode ser o canal de apropriação da criança desse 

mundo que a cerca?

Algumas dessas questões levam ao tema do trabalho: A importância da músi-ca na 

educação de crianças. Será que todos os educadores a utilizam, ou sabe co-mo, valorizando 

sua importância?

Muitos dos autores estudados questionam essa importância.

AS TENDÊNCIAS DA  PEDAGOGIA MUSICAL

Houve muitos pedagogos, filósofos, músicos e estudiosos que criaram peda-gogias 

musicais, cada um dentro de seu contexto histórico e na busca do ensino de música para criança.

Muitos nomes surgiram, alguns se destacam por suas incontestáveis contri-buições para 

a Pedagogia Musical. Citaremos alguns pedagogos que mais se destacaram, mas não todos que 

contribuíram nessa área.

AS GRANDES CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO  MUSICAL 

ZOLTAN, KODALY (1822-1967): Destacou o canto como base da musicali-zação 

da criança: mostrou o folclores como fonte na qual se encontram as raízes da música, na 

musicalização; seu método permite trabalhr com a melodia, o ritmo, o andamento e a dinâmica 

da música com prática.

EMILE JACQUES DALCROZE (1865-1950): Seus pressupostos teóricos se embasam na 

música ligada ao Movimento, da dança, da expressão corporal , dos jogos corporais como meio 

de estimular o desenvolvimento da criança com alegria e descontração.
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CARL ORFF (1895 – 1982) : Seu trabalho embasa na melodia , com per-cussão e ritmo 

com instrumentos próprios que ele criou para o desenvolvimento de sua técnica. Pode ser feita 

também com sucata, usando também outros meios de expressão como o teatro, poesia, mímica, 

expressão corporal.

EDGAR WILLEMS (1890- 1978): Para Willems,  a música é parte integrante e essencial 

na formação do ser humana. Ele estabeleceu como bases para a edu-cação musical a relação 

entre os elementos da música e a natureza humana. A educação musical se dá por meio da 

educação auditiva. Então, OUVIR designa a função sensorial do órgão auditivo, ESCUTAR, a 

reação emotiva ao som e ENTENDER ,a tomada de consciência dos sons que tocaram o ouvido.

SHINICHI SUZUKI (1898-1998): Músico de origem  japonesa criou o Método Suzuki 

que tem como base a filosofia de que todas as crianças são capazes de se tornarem grandes 

talentos, desde que tenham suas habilidades cultivadas de forma adequada. Esse treinamento 

de habilidades ocorre graças ao trio : Professor/Pai ou mãe/ Aluno.  Segundo o autor esse 

desenvolvimento se dá em dez passos. Muitos talentos surgiram no inicio da década de setenta 

a noventa não só no Japão , mas em outros países onde o método foi difundido.

RAYMOND MURRAY SCHAFER (1933-    ): Para Schafer , a educação mu-sical sempre 

acontece com o fazer musical. Só se aprende música fazendo música. Sem se preocupar com 

os fracassos, não há professores, mas uma comunidade de aprendizes, a aula deve ser um 

momento de descobertas, com interação e desco-bertas de forma criativa, sem fórmulas prontas. 

O professor vai descobrindo e abrin-do os caminhos para a descoberta das paisagens sonoras 

que cercam o mundo.

COMO É O PROCESSO DE MUSICALIZAÇÃO?

A criança já entra em contato com a música, ouvindo os sons, dentro do útero materno 

quando seu ouvido se forma, ainda como embrião. A partir desse momento escuta sons agradáveis 

como a voz materna e os ruídos e sua percepção musical vai se formando. Quando nasce, já 
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reconhece a voz materna e se acalma quando a escuta ou até chora mais para se fazer notado.

Antes mesmo de falar, com alguns messes de vida, as crianças já ficam bal-buciando sons  

e até mesmo falando cantando, ou cantando. Depois passam a imi-tar sons ele a falar. Não há 

como negar que os sons já fazem parte de seu meio de comunicação. 

Cantando  e  falando,  a  criança  pode  crescer  e   por  meio  da  música  aprende  e  

se  apropria  de  outros conhecimentos. A educação deve considerar as habilidades cognitivas, 

fantasias, os sentimentos e os valores, levando o aluno a sentir, pensar e fazer  por meio dos 

conteúdos que se pretenda atingir.

O primeiro aliado a educação musical é o Canto, que não precisa de muitos aparatos, 

apenas da nossa Voz, que será o alicerce para outros aprendizados musi-cais. O Canto, que 

pode ter vários repertórios, deve ser orientado para a utilização correta da voz, com as técnicas 

de respiração, colocação vocal, sempre de forma lúdica, brincando com os sons. O repertório 

deve ser escolhido, de início de elemen-tos da cultura local e também de forma a ampliar o 

universo de conhecimento da criança.

O segundo passo é por meio do movimento, ligado aos sons e especialmente ao ritmo, 

pressuposto criado e defendido por Dalcroze. A música, por meio  jogos e brincadeiras, é o 

caminho para se atingir esses objetivos. Os jogos podem ser: Sen-sório- Motor, favorecendo o 

exercício da motricidade; Simbólicos, levando a fantasia e ao mundo imaginário ; e com Regras, 

ajudando na organização e na disciplina interiores.

O terceiro elemento, não menos importante é a escuta musical , a escuta de Schafer. O 

fruir da música, escutar, perceber os sons, se sensibilizar, se alimentar da música e se tornar um 

ouvinte crítico, conhecedor não apenas das técnicas mu-sicais , mas se apropriar dessa cultura 

por meio da música. Essa escuta pode ocor-rer desde  a fase uterina quando a mãe coloca 

músicas para o bebê até a criança ter uns dez anos, quando pode ir a um concerto musical.

Existem várias teorias sobre a musicalização. Segundo (Bréscia ,2003,pag. 54): 

“musicalização é um processo de construção do conhecimento, que tem como objetivo despertar 

e desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, 

senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração atenção, 

autodisciplina, do respeito ao próximo, da so-cialização e afetividade, também contribuindo para 

uma efetiva consciência corporal e de movimentação”.

O processo de musicalização ocorre não apenas pelo fruir, ou seja, pela au-dição, porém 
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por meio das interações da criança com os sons, que se dá ou por meio de movimentos, com o 

corpo ou pela grafia ou desenho

O ensino de música permite que  a criança se conheça, se aproprie de seu corpo, ao 

mesmo tempo que se envolve  com outra criança(s) ou adulto. Weigel (1988) e Barreto (2000) 

defendem a tese de que as atividades musicais auxiliam o desenvolvimento cognitivo/linguístico, 

psicomotor e sócio-afetivo da criança:

Desenvolvimento cognitivo/linguístico: as atividades do dia a dia , suas interações 

auxiliam no desenvolvimento intelectual. Ao ouvir sons, aumenta sua percepção sonora e quando 

acompanha a música com o corpo, trabalha a co-ordenação motora e a atenção, quando toca 

instrumento ou faz uso do canto se in-tegra com o meio social e descobre suas capacidades. 

Enfim, os estímulos sonoros auxiliam no desenvolvimento cognitivo/ linguístico.

Desenvolvimento psicomotor: a interação com a  música, sua desco-berta auxiliam 

a criança a se movimentar com agilidade, dominar seu corpo, à medi-da que desenvolve sua 

coordenação motora. As diversas músicas auxiliam no equi-líbrio do sistema nervoso, quando 

ocorre a eliminação de emoções e o relaxamento do corpo da criança. Todas as atividades 

musicais, bem como o fazer musical, pre-para a criança para ela se apropriar do mundo , se 

apropriar da linguagem,  se apro-priar da  leitura desse mundo, na alfabetização.

Desenvolvimento sócio-afetivo:  as atividades musicais, permitem a socialização da 

criança por serem em grupo, a  criança   a se conhecer,  a perceber o outro, as diferenças e 

semelhanças, quando interagem entre elas, formando sua identidade, sua personalidade. Assim, 

se conhecendo , passa a aumentar sua au-toestima, quando percebe seus gostos e vontades, 

quando expressa seus senti-mentos e emoções no fazer musical  e se torna compositora . 

Segundo Mársico (1982)  nos dias atuais, com a crescente evolução tecnoló-gica, com 

os estímulos visuais, o desenvolvimento auditivo muitas vezes não é valo-rizado, mesmo 

porque existe um excesso de ruídos ao nosso redor nas grandes me-trópoles. Nesse âmbito, 

as atividades musicais sonoras permitem que a criança des-cubra esse Universo e desenvolva 

suas capacidades de ouvir, de ter atenção, con-centração, de  perceber e de selecionar os sons. 

A exploração sonora pode ser feita na sala de aula, quando a criança pode   escutar e 

perceber os sons da sala de aula, sons da parte interna , da parte  externa  e depois reproduzir o 

som, com sua voz ou desenhar o som. Andar com as crianças na escola explorando as diversas 
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paisagens sonoras.

O professor pode fazer uso da tecnologia com sons no celular ou nos compu-tadores 

para que as crianças possam explorar e reconhecer sons diversos.  A criati-vidade pode ser 

estimulada com o fazer sonoro por meio de vários  materiais ,desde instrumentos a sucata e 

outros materiais.

Outra possibilidade é explorar os Parâmetros Sonoros:

•	 Timbre: são a “cara” do som, suas características próprias e pessoais.

•	 Duração: sons longos e sons curtos. Ligado ao ritmo.

•	 Altura: sons agudos, médios e graves.

•	 Intensidade: sons fortes, fracos, pianíssimos, etc.

Podem ser feitas várias atividades com os Parâmetros Sonoros, de maneira lúdica, as 

crianças vão brincando , descobrindo, catalogando e conhecendo sons graves, médios e agudos 

por movimentos corporais. Criar sons longos e curtos e compor ritmos diversos . Produzir e 

reproduzir sons com o corpo, a boca, o canto. Perceber e identificar os sons fortes e se movimentar 

de acordo, os sons fracos, quando cantam ou reproduzem. Ouvir e perceber as nuanças sonoras 

de diversas paisagens sonoras. Enfim, o professor pode criar junto as crianças jogos e brinca-

deiras, para se apropriar dos parâmetros sonoros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pudemos constatar na literatura utilizada muitas considerações importantes a respeito do 

ensino de música.

A música como essencial na educação e formação da criança, desde os pri-meiros 

meses de vida até seus dez anos, é uma realidade de nossa educação na atualidade, amparada 

por lei vigente na Lei Federal nº 9.394 que estabelece as Di-retrizes e Bases da Educação 

Nacional, Artigo 26, inciso 6 º : “A música deverá ser conteúdo obrigatório mas não exclusivo , do 

componente curricular Arte”.( Incluído pela lei nº 11.769, de 2008).

A linguagem da música parece ter estado sempre presente na vida dos seres humanos e 

dede há muito faz parte da educação de crianças e adultos (ROSA, 2000).
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A música tem um valor humano imensurável, como parte integrante e essen-cial da 

formação de uma visão global de um aluno mais integrado, segundo Edgar Willems,  

Já para Dalcroze, o ensino de música tem que ocorrer de uma forma mais vi-va, que 

concebesse a criança como um ser integral de corpo, mente e espírito. Suas idéias influenciaram 

grandes pedagogos musicais , como Carl Orff, Zoltan Kódaly, além de Willems.

Willems com as canções como base da musicalização, Dalcroze no movimen-to da criança 

de acordo com a música e Kódaly na voz da criança. Juntos promove-ram a valorização do 

ensino de música de forma prazerosa e centrada na criança. 

Suas orientações e teorias foram bases que influenciaram e orientaram edu-cadores 

na atuação da música em sala de aula. Muitos outros teóricos vieram, mas foram eles que 

preconizaram o ensino de música até os dias atuais.

A criança já ao nascer é estimulada por variados sons desde a voz materna aos ruídos 

externos e cabe a mãe, primeira educadora selecionar e colocar sons que estimulem sua 

inteligência musical ,como as músicas clássicas.

E educadora musical Brito, desenvolve atividades de música para crianças , na educação 

infantil, há vinte anos e relata suas experiências na área, além de ter colaborado  na elaboração 

dos Referenciais Curriculares de iniciação Musical do MEC.

Segundo Brito (2003,p.30), as cantigas de ninar, as canções de roda, as par-lendas e todo 

tipo de jogo musical têm grande importância, pois é por meio das inte-rações que se estabelecem 

os repertórios que permitirá às crianças comunicar-se pelos sons.

Partindo se do pressuposto que o conhecimento, seja musical, se inicia por meio da 

interação com o meio ambiente, com experiências concretas que levam à abstração. Acredita-

se que a criança envolvida pela música, interage com ela e a transforma numa forma de 

conhecimento, por meio de resposta.

BRITO nos diz que: “Perceber gestos e movimentos sob a forma de vibrações sonoras é 

parte de nossa integração com o mundo em que vivemos”. 

Sabemos atualmente que a educação de qualidade pressupõe o educar e cuidar sem se 

dissociar, por meio da interação do Brincar, complementando a ação da família e da sociedade.

Para tanto, faz se o uso de materiais num espaço e tempo, respeitando os princípios éticos, 

políticos e estéticos, numa concepção  sócio- interacionista por meio das múltiplas linguagens, 

especialmente da linguagem musical associada ou não, de outras linguagens como palavra ou 
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artes visuais ou movimento.

Nosso mundo musical, também chamado de paisagem sonora faz parte muito cedo 

da criança, desde sua vida uterina  que o papel do professor/educador é trazer um mundo de 

diversidade cultural que auxilie a criança a se apropriar desse mun-do, produzindo o conhecimento.

Portanto, conclui-se que o ensino e o estímulo de música na educação de crianças são 

fundamentais na formação e no processo de educação da criança em todos os aspectos como 

na inclusão.

A educação musical faz a diferença, quanto mais cedo, de preferência ainda no útero 

materno deve se iniciar a estimulação musical, selecionando sons e boas músicas, cantando 

cantigas, criando hábitos saudáveis que devem ser cada vez mais presentes no processo de 

desenvolvimento da criança, seja portadora de defi-ciência ou não.

É imprescindível que as instituições de ensino, na educação de crianças, re-conheçam 

e valorizem a importância do ensino de música e que as faculdades e universidades propiciem 

uma formação sólida e consciente dos profissionais que atuarão nessa área.

A música como parte intrínseca da criança deve fazer parte da rotina e de to-das as 

atividades presentes nela, desde o banho as brincadeiras e explorações de cada faixa-etária não 

apenas na escola, mas em seu lar. E deve continuar presente no ensino fundamental, fazendo a 

ligação com o conhecimento. 

Os professores de crianças devem promover, por meio da música, situações como, por 

exemplo,  na matemática, cantar músicas para memorizar a tabuada, utili-zando se da memória 

auditiva dos alunos.

É certo, de que nos cursinhos, que preparam para os vestibulares, muitos professores já 

se utilizam essa técnica.  O importante é promover o aprendizado, por meio de músicas, canções, 

sons, trabalhar a escuta atenta, promover o conheci-mento de todos os tipos de música, desde 

as  populares, contextualizando com as devidas épocas, como as eruditas para aumentar o 

repertório cultural dos alunos.

Nas escolas atuais, onde se ensina para a heterogeneidade, para a inclusão, a música 

terá papel fundamental na socialização e na promoção do aprendizado com sucesso do aluno, 

tornando-o cidadão do mundo, que o transformará em um mundo mais justo e solidário.
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ESTUDO HISTÓRICO DOS QUILOMBOS BRASILEIROS: UMA PROPOSTA DE ENSINO 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

CESAR AUGUSTO DO PRADO MORAES 

RESUMO

O objetivo deste artigo visa apresentar aspectos relativos aos estudos sobre a resistência e formação de quilombos e 
sobre a atualidade do tema como proposta de ensino na educação básica através das comunidades remanescentes de 
quilombos que sobrevivem em diversas partes do território brasileiro. Discorre sobre as estratégias de pertencimento 
adotadas internamente – como os moradores elaboram seus discursos culturais para manutenção de seu direito à 
terra – e sobre as buscas realizadas pelos elementos externos – militantes, estudiosos, políticos – para garantir a 
esses grupos de brasileiros o reconhecimento daquele direito e assim apresentar aos alunos da educação básica a 
luta de resistência dos povos quilombolas.

Palavras-chave: Quilombos; Direitos; Luta.  

INTRODUÇÃO

Desde que pisou pela primeira vez o território brasileiro, o negro tem sido um resistente. 

No início, como escravizado vindo de diversas partes da África, a organização de fugas com 

aquilombamento foi a principal forma de tentar obter novamente a liberdade que lhe fora retirada. 

De acordo como Dicionário da Escravidão Negra no Brasil (MOURA, 2004), quilombo 

é palavra de origem banto que significou, desde o período colonial, ajuntamento de escravos 

fugidos. Em sua origem, o termo é o aportuguesamento de Kilombu que, na língua quimbundo, 

significa arraial ou acampamento onde, em Angola, se agrupavam os escravos presos que 

aguardavam para serem vendidos aos comerciantes encarregados do tráfico.

Não se sabe ao certo a primeira formação quilombola no Brasil. Mas diversos documentos 

indicam que já no século XVI era possível encontrá-los. Inicialmente, os negros fugidos que 

entravam na mata eram recolhidos pelos indígenas em suas aldeias; com o tempo começaram 



87

a fugir em bandos e organizar seus redutos que também recebiam outros marginalizados da 

sociedade. A partir de então, essas comunidades passam a figurar em documentos oficiais, a 

serem definidas e redefinidas periodicamente para fins de identificação, localização e destruição. 

Estas importantes formações sociais e esteio da cultura brasileira tendem, a serem 

propostas relevantes de aulas para o ensino de história da educação básica. Aquele que, como 

veremos mais adiante, tem sido observado como padrão: formado por fugas e tradicionalmente 

mantidos escondidos e afastados dos centros urbanos (o quilombo-rompimento). 

No entanto, é importante notar as formas desenvolvidas no período final do escravismo 

brasileiro (apoiado pela sociedade abolicionista, localizado e francamente desafiador às elites 

que ainda se mantinham tradicionalmente afeitas ao cativeiro), que se tornam refúgio para os 

negros marginalizados que não conseguem espaço na sociedade tradicional no pós-13 de maio 

de 1888 e que se mantém vivas no século XXI como espaço de manutenção de práticas e 

culturas tradicionais. As comunidades remanescentes de quilombo são, hoje, locais de resistência 

política e econômica e atuam em diversos setores como agropecuária, extrativismo, piscicultura 

e turismo. Assim o objetivo deste artigo visa apresentar aspectos relativos aos estudos sobre a 

resistência e formação de quilombos e sobre a atualidade do tema como proposta de ensino na 

educação básica através das comunidades remanescentes de quilombos que sobrevivem em 

diversas partes do território brasileiro.

RESISTÊNCIA AO ESCRAVISMO

A escravidão existiu no Brasil entre 1549 (data da primeira entrada oficial de africanos 

escravizados – juntamente com a chegada do primeiro governador geral Tomé de Souza) e 1888 

(ano da Lei Áurea assinada pela governante em exercício princesa Isabel). Durante aqueles 

tempos, a tensão era geral e constante: 

(...) sou informado que o fazendeiro que comprou 100 captivos, calculava tirar, no fim de 
três anos 25 escravos para seu serviço. O resto ou tinha morrido ou fugido (Sebastião 
Ferreira Soares, Notas estatísticas sobre a produção agrícola e carestia dos gêneros ali-
mentícios no Império do Brasil. Janeiro, 1860). (FREYRE, 2003).

Era uma sociedade em que vítimas e algozes participavam de uma realidade de violência 

e medo que acirrava os ânimos e gerava violências de todos os tipos em que todos perdiam:  
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Os quilombos proliferaram inicialmente como forma fundamental de resistência. Em todas 
as partes da colônia em que surgia a agricultura e a escravidão, logo os quilombos apare-
ciam enchendo as matas e pondo em sobressalto os senhores de terras (...) em todos os 
focos de trabalho escravo, lá estavam os quilombos atestando o inconformismo do negro 
frente à escravidão que lhe fora imposta. (MOURA, 1959)

Os estudos de Clovis Moura, nos auxilia a propor aulas referente a rebeliões que os 

escravos realizavam pois seus estudou abordam esta questão, aponta um acirramento das 

formas de luta direcionadas a quilombos na fase final da escravidão. Em Rebeliões da Senzala 

– discorrendo sobe o tráfico e sua extinção em 1850 pela Lei Eusébio de Queiroz – afirma que, 

após esta data, aumentam os embates pela abolição definitiva do cativeiro no Brasil e passam 

a se destacar duas alas favoráveis à emancipação do negro. Uma moderada, cujo líder era 

Joaquim Nabuco, e outra radical onde de destacavam Silva Jardim e Luiz Gama.

Neste período, além do quilombo-rompimento – aquele tradicional, como o famoso 

Palmares de Zumbi – surge e cresce em número e habitantes o chamado quilombo-sistêmico 

ou abolicionista. Uma diferença fundamental entre estes dois tipos de refúgios era a utilização 

aberta da divulgação geral, perante a opinião pública, deste último como forma de conquistar a 

simpatia da sociedade.

Enquanto o quilombo tradicional se esconde, o quilombo abolicionista procura outra es-
tratégia de sobrevivência e tem na boa localização uma de suas características mais mar-
cantes. (SILVA, op. cit, p.19)

Neste contexto histórico que podemos se apropriar nas aulas de história da educação 

básica, surgem os clubes abolicionistas como a Sociedade Emancipadora Acadêmica de São 

Paulo – fundada em 1880 na faculdade de Direito do Largo de São Francisco, hoje pertencente 

à USP – que promovia conferências e arrecadações que contribuíram para que a causa da 

liberdade ganhasse a opinião pública. Iniciam-se as fugas favorecidas por grupos abolicionistas 

– como os Caifazes de Antonio Bento – que conseguiam orientar e encaminhar os fugitivos a 

redutos combinados como o quilombo do Jabaquara (na periferia de Santos-SP) e do Leblon 

(hoje um bairro famoso do Rio de Janeiro).

Jabaquara, segundo Clóvis Moura, chegou a abrigar dez mil pessoas e recebia visitas 

constantes de abolicionistas que o apoiavam. Leblon, de acordo com Eduardo Silva, ficava bem 

próximo – no século XIX – ao ponto final de uma estação de bondes.
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LIBERDADE

A liberdade é uma temática primordial a ser tratada no contexto da sala de aula pois, 

após o 13 de maio, muitos abolicionistas brancos exaltados e patrocinadores da emancipação 

do negro se retiraram do cenário político, alegando já terem cumprido sua missão. Os quilombos, 

então, deixaram de ser preocupação oficial. Quem estava na área rural permaneceu esquecido 

e para quem estava nas cidades a situação não ficou melhor.

Se no pré-13 de maio de 1888 havia uma situação legal que defina o afrodescendente como 

mercadoria. Após aquela data, não se transformaram em cidadãos e, pior, tornaram-se invisíveis 

ou vistos como ameaça constante à sociedade, não só do ponto de vista da marginalidade em 

que viviam, mas acima de tudo por contribuir para uma imagem que não se queria para o país 

em construção: negra.

Na cidade e no campo uma massa humana se esforçava para sobreviver. No campo, os 

quilombos antes perseguidos, passam a ser ignorados pelo governo. Isso poderia significar paz, 

mas a posse da terra, sem definição jurídica, passa a ser motivo de disputas entre posseiros, 

grandes proprietários e grileiros.

Segundo Liana Trindade (2005), a adaptação do negro à sociedade foi feita de três 

maneiras básicas:

1) entrada no mercado existente, dependendo dos empreendedores brancos, como 

vendedores ambulantes, trabalhadores braçais em fábricas e serviços domésticos;

2) trabalho informal;

3) marginalidade, pura e simples, por inadaptação ao mercado de trabalho urbano e/ou 

preconceito.

Dessa maneira pode-se afirmar que o negro, mesmo após a abolição, permaneceu 

clandestino e à margem da lei. Os quilombos, então, que para a sociedade oficial brasileira 

deixava de existir, posto que o sistema que o fazia nascer e o realimentava fora extinto, chegam 

a aumentar de tamanho e até se multiplicar. Os negros expulsos das fazendas – substituídos 

pelos imigrantes europeus – e inadaptados nos grandes centros urbanos, para onde alguns se 

dirigiam, migram para o campo onde vão buscar sua sobrevivência no meio rural, engrossando o 
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contingente já aquilombado e ocupando outras terras que permaneciam sem dono.

Permaneceram assim, longe das preocupações do governo até quando, em 1988, a 

Constituição Brasileira recém-escrita entrou em vigor. Houve, então, uma corrida à História. 

Entender o que era quilombo e o que é remanescente de quilombo tornou-se prioridade para 

legisladores, estudiosos e, inclusive, para os próprios quilombolas. 

A Carta Magna Brasileira de 1988, em seu artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias diz: 

Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, 
é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos.

Mais adiante o mesmo livro, em seu artigo 216, prevê que:

     Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e ima-
terial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem:

(...)

        V - Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueoló-
gico, paleontológico, ecológico e científico.

    § 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

(...)

    § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação go-
vernamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

(...)

        § 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 
históricas dos antigos quilombos.

Após debates, a ABA – Associação Brasileira de Antropologia deliberou – em outubro de 

1994 – que

o termo Remanescente de Quilombo, embora tenha um conteúdo histórico, demonstra 
hoje a situação dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos e é utilizado 
para designar um legado, uma herança cultural e material que lhe confere uma referência 
presencial no sentimento de ser e de pertencer a um lugar e a um grupo específico. (AN-
DRADE, 2000) 

Anteriormente registrado e entendido apenas como um modelo de sociedade alternativa 

à sociedade colonial escravista, a palavra quilombo sofreu uma atualização a partir da década 
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de 80 do século passado – como resultado das mobilizações de grupos rurais e urbanos do 

movimento negro.

Para que a comunidades sejam consideradas remanescentes de quilombos, não é preci-
so que tenham sido constituídas por escravos fugitivos, nem que tenham se mantido em 
total isolamento por muito tempo. Até a década de 1970/1980 a historiografia oficial ainda 
reproduzia a descrição (...) de quilombo como negros fugidos, rebeldes (...) (DALLARI, 
2001)

Joel Rufino acrescenta – em texto assumido pela Fundação Cultural Palmares – que 

quilombo é:

Toda comunidade negra rural que agrupe descendentes de escravos vivendo da cultura de 
subsistência e onde as manifestações culturais tem forte vínculo com o passado.

Mais importante que um esconderijo para os antepassados, o quilombo passa a ser visto 

como o lugar onde o negro, na pós-escravidão, fez a transição de ser mercadoria para camponês 

inserido socialmente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003 determina a obrigatoriedade do ensino sobre História 

e Cultura Africana e Afrobrasileira nas escolas de todos os níveis em território nacional. 

A referida cultura deve ser abordada também em sua contemporaneidade, não se atendo 

apenas ao passado remoto e tradicional, estanque em si mesmo.

No entanto, o que se percebe no trato cotidiano nas salas de aula é o privilégio de fatos 

e abordagens baseados no século XIX e anterior.

No tema referido, os quilombos mostrados nas escolas é apenas o de Zumbi dos 

Palmares que, apesar de emblemático e importante em nossa História e como referência de 

lutas e construção social, nem de longe foi a única formação deste tipo.

Para além deste fato, nota-se o esquecimento dos desdobramentos pós-abolição, como 

se todos os grupos de resistência até então houvessem desaparecido ou abandonado a luta por 

engajamento social e sobrevivência.

Os estudos apontados neste artigo – e em referência abaixo – devem ser resgatados e 

levados em consideração nas abordagens cotidianas durante as aulas de História.
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Torna-se necessário desengessar os estudos de História e informar que as ações ainda 

permanecem. Os descendentes e sobreviventes, habitantes das comunidades quilombolas 

remanescentes devem ser chamados ao seu cotidiano.

Zumbi não é um mito e Palmares não é uma sociedade desaparecida nas noites do 

tempo. Seus descendentes são brasileiros que ainda sobrevivem como tantos outros vários 

grupos neste país. A realidade é cotidiana e as lutas dos afrodescedentes no meio rural ainda 

permanecem envoltas em bastante realidade.
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AS BASES DA JUSTA CAUSA NO BRASIL 

CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA

RESUMO

Os atos faltosos do empregado que justificam a rescisão do contrato pelo empregador tanto podem referir-se às 
obrigações contratuais como também à conduta pessoal do empregado que possa refletir na relação contratual. O 
fato gerador da justa causa não poderá extravasar os contornos fixados no artigo 482 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).  A reação da empresa, rescindindo o contrato, deve ser imediata, o que não afasta o decurso 
de tempo razoável para a reflexão e apuração, variável com a complexidade da empresa. O ato deve ser grave a 
impossibilitar a normal continuação do vínculo.

Palavras-chave: Rescisão; Conduta Pessoal; Ato Grave.

INTRODUÇÃO

Os motivos que levam as empresas a demitir por justa causa são muitos. Mas quando 

ela decide efetuar este tipo de rescisão do contrato de trabalho deve se cercar de cuidados para 

evitar injustiça, o abuso de poder e futuros processos trabalhistas. 

O início do caminho é a empresa questionar se o ato praticado pelo empregado quebrou 

a confiança nele depositada de modo a tornar impossível a manutenção da relação de trabalho 

existente. Se a resposta for positiva, a empresa deve verificar se o ato praticado pelo empregado 

é passível de punição por dispensa por justa causa, lembrando que o ato tem que estar 

expressamente previsto no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Após, a punição 

deve ser aplicada imediatamente, de preferência no mesmo dia e por escrito. Se a decisão da 

empresa não for correta e rápida, a demissão por justa causa pode ser revertida para demissão 

sem justa causa em eventual processo judicial.

Não há uma regra legal específica para a gradação das penalidades de advertência, 
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suspensão e de dispensa por justa causa. O que vigora sempre são o bom senso e o princípio 

da boa-fé que deve reger todos os contratos.

As decisões dos tribunais trabalhistas é que guiam a conduta a ser adotada pelas 

empresas, mas não há uma regra rígida a ser seguida.

Não há uma fórmula que estabeleça condutas e atos de punição com advertência ou 

suspensão. Também não existe regra para a quantidade de advertências que desembocam na 

demissão por justa causa. Entretanto, um mesmo ato praticado por empregados de mesmo 

nível e que causem as mesmas conseqüências ao empregador devem ser punidos da mesma 

forma, sob pena de prática discriminatória, o que é proibido por lei. Assim, não é aconselhável 

a existência de tabela de punição e muito menos torná-la pública. A empresa deve considerar 

suas normas e estatutos internos, e ter sempre em mente que a punição visa a disciplinar o 

comportamento do empregado conforme as normas da empresa. Entretanto, se a conduta 

praticada tornar impossível a manutenção da relação de emprego, e se esta conduta se encaixar 

naquelas previstas em lei, é possível a demissão por justa causa.

Apenas em casos muito restritos como, por exemplo, abandono de emprego. Nos demais 

casos, o melhor é que a comunicação da dispensa por justa causa seja feita pessoalmente, em 

local discreto, por escrito e com local para assinatura do empregado ciente da demissão aplicada.

EMBRIAGUEZ

Embriaguez habitual é o uso cotidiano de doses alcoólicas ou uso de tóxicos em 

quantidades que podem levar a pessoa a um estado levemente acentuado de perda de 

discernimento.

A embriaguez pode ser motivada pelo álcool, mas também pode ser resultante do uso de 

dezenas de outras substâncias tóxicas e entorpecentes. É de se entender, pois que, qualquer que 

seja o tóxico usado, esse fato autoriza a dispensa do trabalhador, visto que as conseqüências 

que dele resultam para a relação de emprego são sempre as mesmas.

Constata-se a embriaguez quando o empregado, alcoolizado ou intoxicado, perde 

o governo de suas faculdades a ponto de tornar-se incapaz de executar as suas atribuições, 

roubando–lhe o autocontrole e tornando-o, igualmente, prejudicial à ordem pública.

Um dos mais terríveis vícios, e dos mais disseminados, o alcoolismo e o tóxico degenera 
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o homem, enfraquece o caráter, arruína a vontade, dilui a moral, dificulta e impede o trabalho e 

propícia o crime. Esses vícios degradam o caráter e abala a confiança do empregador em seu 

subordinado.

A embriaguez habitual é a que se repete e se incrusta no modo de vida do trabalhador. A 

habitualidade dispensa o requisito do local porque sempre que o trabalhador costumar embriagar-

se, mesmo, que o faça fora do emprego, poderá ser despedido, pois sua degradação física e 

moral irão refletir-se no cumprimento de seus deveres contratuais para com a empresa. Para que 

seja configurada a embriaguez habitual há necessidade de sua repetição.

EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO

O reconhecimento da despedida motivada pela prática de embriaguez em serviço, dada 

à gravidade das consequências que advirão para a vida profissional do trabalhador, deverá restar 

cabalmente provada, extreme de qualquer sombra de dúvida..” 

A finalidade do preceito legal é liberar o empregador do ébrio contumaz, sempre nocivo à 

empresa, quer com mau exemplo aos outros trabalhadores, quer como elemento inconveniente 

à produção.

A embriaguez que, considerada isoladamente, nenhum perigo apresenta capaz de 

justificar a gravidade bastante para a rescisão do contrato, mas quando repetida, habitual e 

contumaz, alcança o grau de gravidade suficiente para legitimar a dispensa do empregado.

A embriaguez em serviço é exatamente por ocorrer no estabelecimento e representa 

flagrante violação da ordem interna da empresa, dispensando o requisito da habitualidade para 

se configurar, portanto, pode se caracterizar por apenas uma falta, bastando para isso, que uma 

única vez o trabalhador se apresente ao serviço embriagado para que possa ser despedido.

Todavia, deve o empregador atentar para o fato de que, hodiernamente, é o alcoolismo 

tido como enfermidade e antes de dispensar o empregado alcoólatra, deve o empregador, 

preliminarmente, encaminhá-lo à Previdência Social para que receba o devido tratamento médico.

FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

O empregado, assim denominado “alcoólatra”, equipara-se àquele que sofreu uma 
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moléstia profissional, a indicar o tratamento junto ao INSS, tanto que o alcoolismo crônico é 

formalmente reconhecido como doença pelo Código Internacional de Doenças (CID - referência 

F-10.2), tornando imperioso afastar-se o enquadramento do artigo 482, “f” da CLT. Da mesma 

forma, o empregador exerce uma função social obrigatória, e à empresa não cabe tão-somente 

a faculdade de poder colocá-la em prática, mas sim, o dever de exercê-la, sempre em benefício 

de outrem, e nunca em prejuízo. Tal princípio impõe que os interesses da empresa têm, 

obrigatoriamente, que transcender à pessoa do empresário unicamente, de modo a atingir a 

ordenação de suas relações com a própria sociedade.” (TRT 20ªR.., Pleno., RO nº 02.01-0848/01, 

Rel. Alexandre Manuel Rodrigues Pereira, Jug. 28.01.2001, DOE SE 18/02/2002)

O empregado que se apresenta embriagado à porta do estabelecimento do empregador, 

no horário de início do expediente, com o intuito de trabalhar, terá sua falta classificada como 

embriaguez em serviço.   Será considerado como embriaguez em serviço não só a falta cometida 

à entrada do estabelecimento, como a praticada durante o intervalo para o descanso, ou para a 

refeição, e a cometida no serviço externo, além das que é lógico surgirem durante a jornada de 

trabalho.

O caso de um empregado com ótimos antecedentes, que por haver sofrido desgosto 

íntimo, se embriagar e nesse estado se apresenta no serviço, não será positivamente justo, 

aplicar-lhe a pena máxima, sem levar em conta as circunstâncias do fato e o passado limpo do 

empregado.

A lei trabalhista tipifica como justa causa à embriaguez e não o ato de beber, somente o 

empregado embriagado será demitido e não aquele que vez ou outra toma um aperitivo e não 

fica embriagado.

Assim, o empregador não poderá punir o empregado porque o viu bebendo, na punição 

de que a embriaguez virá como conseqüência, pois os fatos poderão destruir a presunção e a 

embriaguez não se consumar. E, não havendo embriaguez, não haverá falta punível.

 

VIOLAÇÃO DE SEGREDO DE EMPRESA

A violação de segredo é a divulgação pelo empregado não autorizada das patentes de 

invenção, métodos de execução, fórmulas, escritos comercial e, enfim, de todo fato, ato ou coisa 

que, de uso ou conhecimento exclusivo da empresa, não possa ou não deva ser tornado público, 
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sob pena de causar prejuízo remoto, provável ou imediato à empresa.

Os segredos da empresa são de duas naturezas: segredos de fábrica, relativo às fórmulas 

empregadas, aos novos inventos e métodos de fabricação, etc; segredos de negócios relativos 

as transações efetuadas pela empresa, seus credores e devedores, sua situação financeira, etc.

O segredo de empresa só o é quando o detentor dele tem notícia ou conhecimento em 

decorrência de sua qualidade de empregado, pois a conexão com o vínculo empregatício é 

pressuposto lógico de qualquer justa causa.

Pode o empregado, também, ter notícia do segredo, já não mais em decorrência do 

cargo ou da função que exerce, mas, simplesmente, porque entra em contato, ocasional ou 

intencionalmente, com o fato, coisa ou ato secreto. Tem ciência do que é secreto não mais 

porque necessita disso, para o bom desempenho de seu trabalho, mas porque é empregado, 

e a convivência na empresa ensejou-lhe partilhar do segredo, embora prescinda dele para 

desempenhar suas funções.

O segredo é alma do negócio e o empregado violando este infringe não só o dever de 

colaboração para o bom êxito da atividade explorada, como também a sua obrigação de lealdade 

ou fidelidade na execução do trabalho contratado. 

O segredo, para que o empregado o tenha como tal, sabendo que não pode violá-lo, 

não precisa ser expressamente declarado assim pelo empregador, desde que, por sua condição 

profissional, pela função que exerça ou pelo grau de discernimento intelectual, não lhe seja 

possível ignorar a necessidade do sigilo. Porém a cautela aconselha ao empregador, entretanto, 

para evitar as alegações de ignorância do caráter secreto do fato, ato ou coisa revelado, avisar 

todos os empregados sobre a necessidade de manter sigilo a respeito de tudo aquilo que constitui 

segredo de empresa e que chegou ao seu conhecimento.

Como todo trabalhador é depositário de um minimum da confiança do empresário, não lhe 

é lícito revelar segredos da empresa, pois a obrigação de fidelidade impõe, como conseqüência 

lógica, o sigilo do empregado a respeito dos segredos da empresa, havendo quebra do dever 

de fidelidade haverá justo motivo para a rescisão do contrato trabalhista, sem ônus para o 

empregador.

A fidúcia é o elo que liga patrão e empregado e, como uma planta frágil, há de ser 

regada diariamente para que cada vez mais se acentue e se fortaleça. Neste caso, a fidúcia 

restou em frangalhos quando a empresa constatou que o autor, na qualidade de empregado de 
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confiança, desenvolvido software para uso desta e o passava para outra empresa”. (TRT 2ªR., 

5ª T., Proc. 02980508025, Ac. 19990455727, j. 31/08/99, Rel. Francisco Antonio de Oliveira, DOE 

SP 17/09/99)

Haverá justo motivo para a rescisão sempre que o empregado divulgar segredo da 

empresa, e não segredos individuais do empregador, pois ficam excluídos os segredos pessoais 

deste, vez que a pessoa jurídica da empresa não se confunde com as pessoas físicas que a 

dirigem.

A justa causa se caracteriza na maioria das vezes, pela pratica de um só ato, pois já 

contém gravidade suficiente para autorizar a dispensa. Excepcionalmente, exige-se a reiteração, 

se as revelações forem importantes, porém a intensidade da culpa do empregado, seu grau de 

 discernimento e outros fatores pessoais determinarão a maior ou menor gravidade da falta 

cometida.

Será sempre mais grave, ademais, a violação de segredo cujo conhecimento é necessário 

ou útil ao exercício das funções do empregado faltoso porque este tem maior obrigação de 

respeitar o segredo específico do cargo ou da função exercida, do que a violação de segredo do 

qual o empregado tenha simples notícia, porque o dever de respeitar o sigilo de que teve notícia 

por acaso é apenas genérico comum a todos os subordinados.

Extinto o contrato de trabalho, não se poderá falar obviamente, em falta trabalhista de 

violação de segredo, porém, o interesse da empresa em manter o sigilo não cessa com o término 

do contrato de trabalho, vez que o prejuízo resultante da violação independe da qualidade de 

empregado. Por esse motivo é muito comum a inserção de cláusula contratual proibindo a 

violação dos segredos da empresa, após o desligamento do empregado, com a qual pretende a 

empresa resguardar seus interesses.

INDISCIPLINA 

A lei prevê, na verdade, duas justas causas que se assemelham, mas não se confundem.

Ato de indisciplina é a violação da obrigação específica de obediência às normas 

disciplinares da empresa. Portanto, é a desobediência às determinações contidas em circulares, 

portarias, instruções gerais da empresa, escritas ou verbais.

São atos de indisciplina a violação da proibição de fumar em certos locais da empresa; 
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desleixo de empregado que se recusa a usar aparelhos, instrumentos ou dispositivos de 

segurança do trabalho, entre outros.

Justa causa – Recusa injustificada do uso de EPI’s: O trabalhador que, de forma 

sistemática, se recusa a usar o protetor (EPI’s) fornecido pelo empregador comete falta grave 

permissiva de rescisão do contrato sem qualquer ônus. (TRT 2ªR., 4ªT., Proc. 02920118735, Ac. 

02940088653, j. 01/03/94, Rel. José de Ribamar da Costa, DOE SP 108/03/1994)

Aos empregados que compõem a força de trabalho cumpre seguir as instruções emanadas 

do empresário, atender ao planejamento e obedecer aos métodos de produção. A indisciplina do 

empregado, furtando-se a obedecer a essas ordens gerais de conduta, subverte todo o sistema 

orgânico de produção, dificulta o bom êxito da empresa, cria óbices à obtenção das finalidades 

do empreendimento. É por isso que a lei autoriza o despedimento do empregado indisciplinado.

Ato de insubordinação é o que se dá quando o empregado, sem motivo justo, opõe-se 

contra uma ordem lícita e específica do empregador para executar algum serviço próprio de sua 

função, descumprindo-a.

“Ato de insubordinação. Desobediência a ordens diretas do empregador que digam 

respeito a atribuições do cargo do empregado, constitui falta grave representando ato de 

insubordinação com repercussões negativas no ambiente de trabalho, justificando sua resolução 

com base no art. 482 da CLT”.  

A insubordinação não poderá ocorrer senão pela desobediência a ordem de superior 

hierárquico, nunca em relação a colegas, subalternos ou terceiros, estranhos ao vínculo de 

emprego, mesmo porque tais elementos não gozam de poder de comando e, portanto, não 

podem dar ordens.

Todos os prepostos autorizados, previamente, pelo empregador transmitem ordens aos 

demais empregados, de modo que esses prepostos funcionam, perante os demais trabalhadores, 

como representantes da empresa e o desrespeito às suas instruções e às suas imposições 

implica em desrespeito às ordens do próprio empregador.

Nem sempre, porém, a recusa do empregado em cumprir ordens equivale a justa causa 

para sua despedida. É indispensável que o empregador não lhe exija serviços superiores às 

suas forças, proibidos pela lei, contrário aos bons costumes, prejudiciais à segurança, alheios ao 

contrato, entre outros. Essas ordens ilegais, anticontratuais e injustas facultam ao empregado a 

recusa terminante de seu cumprimento, sem que haja qualquer falta grave de sua parte.
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Porém se a ordem for ilegal ou abusiva cessa o dever de obediência, sendo assim, não 

há indisciplina ou insubordinação no ato do empregado que se recusa a cumprir ordem cuja 

execução coloque em risco sua vida, sua integridade física ou sua saúde.

Dificilmente a justa causa resulta da prática de um só ato de indisciplina e a insubordinação 

decorrente de uma prática isolada é mais freqüente, mas ainda assim numa minoria de casos. 

Na grande maioria, as justas causas resultam de reiteração de faltas.

Regra geral, os atos de indisciplina ou de insubordinação não são de natureza grave 

e, por isso, não incompatibilizam o empregado com a empresa. Esta lhe aplica pena diversa 

do despedimento, com intuito de corrigi-lo, enquadrá-lo nas normas disciplinares vigentes 

no estabelecimento e reaproveitá-lo como elemento útil à produção. Somente a repetição de 

atos faltosos demonstra, com segurança, o ânimo indisciplinado ou insubordinado do faltoso; 

só a reiteração de infrações convence o empregador de que se trata de elemento incorrigível, 

prejudicial ao bom ambiente de trabalho, incompatível com a organização empresarial.

De resto, há casos, incomuns, mas ocorrentes, em que uma só prática faltosa é 

suficientemente grave para caracterizar a justa causa, seja pela evidência da intenção, seja pela 

posição hierárquica do empregado ou outra condição pessoal, seja pelo local e momento da 

manifestação, seja ainda pelo grau da incompatibilidade resultante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que Justa causa é todo ato faltoso do empregado que faz desaparecer a 

confiança e a boa-fé existentes entre as partes, tornando indesejável o prosseguimento da 

relação empregatícia. 

O art. 482 da CLT enumera as causas que ensejam rescisão contratual com justa causa, 

conforme abaixo reproduzido: 

“Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: 

a) Ato de improbidade; 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quan-
do constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for 
prejudicial ao serviço; 

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido sus-
pensão da execução da pena; 
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e) desídia no desempenho das respectivas funções; 

f) embriaguez habitual ou em serviço; 

g) violação de segredo da empresa; 

h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 

i) abandono de emprego; 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou 
ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 
outrem; 

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador 
e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

l) prática constante de jogos de azar.

Há penas leves para faltas leves, que não justificam o desprendimento. Ainda, o fato 

deve ser efetivamente o que determine a rescisão (relação de causa e efeito), não podendo ser 

substituído.

Os fatos posteriores, mesmo graves, em princípio não influenciam (salvo se estes eram 

desconhecidos no momento da comunicação). 

A jurisprudência trabalhista tem entendimento firmado, no sentido de que o juiz não pode 

dosar a penalidade, em conseqüência modificar a medida punitiva aplicada pelo empregador. 

Ao juiz cabe manter ou descaracterizar a penalidade, devido a isto o empregador deve usar a 

coerência e a justiça ao aplicar a pena. 

O empregado demitido por justa causa tem direito apenas a saldo de salários; férias 

vencidas, com acréscimo de 1/3 constitucional; e salário-família (quando for o caso).
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OS DESAFIOS DA FUNÇÃO DO GESTOR NA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA

CRISTIANE APARECIDA CALABRÓ SEVERO

RESUMO

A gestão democrática na educação não nasce no interior da escola. A importância da gestão democrática e 
participativa no âmbito escolar e a efetiva participação de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 
onde definimos termos e conceitos, ressaltando a importância do papel do gestor escolar e da participação social no 
contexto educacional.  A gestão democrática é uma postura ética que desafia os educadores de todo país, onde o 
diálogo e a comunicação devem ser os instrumentos do processo coletivo de busca de um conhecimento profundo.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Gestão Democrática. 

 INTRODUÇÃO

A gestão escolar sob essa nova perspectiva surge como orientação e liderança 

competente, exercida a partir de princípios educacionais democráticos e como referencial teórico 

para a organização e orientação do trabalho em educação, afinado com as diretrizes e políticas 

educacionais públicas para a implementação das políticas educacionais e o Projeto Político 

Pedagógico das escolas. 

Segundo, Lück, (2006, p. 35). “Bom diretor era o que cumpria essas obrigações plena e 

zelosamente, de modo a garantir que a escola não fugisse ao estabelecido em âmbito central ou 

em nível hierárquico superior”. 

A Escola Crítica surgiu na contraposição da identificação educacional com a administração 

geral de empresas e, de maneira menos enfática que a Escola Clássica e dá indícios, de que 

compreende a condução política e pedagógica da escola e da educação, de onde emergiria 

um campo de conhecimento da administração educacional. A Escola Clássica ou Administração 
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Científica perdurou até o início dos anos de 1970 e a Escola Crítica do final dos anos de 1970 e 

início dos anos de 1980. (Souza, 2008).

O sistema escolar sempre sofreu, em maior ou menor grau, as marcas oriundas de 

grupos sociais que ocupam posições diferentes ao mesmo, ou seja, discurso dos políticos, dos 

administradores, dos agentes institucionais dos diferentes níveis de hierarquia e dos usuários do 

sistema escolar. Esse entendimento é necessário na medida em que a área educacional aparece 

como um campo privilegiado para se observar como as representações sociais se constroem, 

evoluem e se transformam no interior dos grupos sociais, e para esclarecer o papel dessas 

construções nas relações desses grupos com o objeto de sua representação. Desta forma, 

compreender as representações sociais de um grupo de gestores escolares sobre “bom” gestor, 

suscita a indagação central do estudo em questão.

Com o movimento da redemocratização e a conseqüente promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e a LDBEN 9394/96, o movimento de democratização, descentralização e 

construção da autonomia, princípios democráticos da Carta Magna e da LDBEN vigente, os 

mesmos, passaram a constituir novas formas de mecanismos e ações no interior das Unidades 

Escolares, oportunizando a participação da comunidade escolar e local nas decisões que 

envolvem as questões educacionais, ampliando a responsabilidade e atuação do gestor escolar.

GESTOR: OS DESAFIOS DA FUNÇÃO DO GESTOR NA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

PARTICIPATIVA 

A Gestão Democrática e Participativa na rede pública de ensino municipal tem sido 

objeto de muitas discussões dentre elas o papel do gestor escolar diante do desafio da divisão do 

poder na unidade escolar entre os atores envolvidos no processo de gestão, a escola é formada 

por um conjunto de profissionais da educação, alunos, Grêmio estudantil, Conselho de Escola, 

Associação de Pais e Mestres APM e a comunidade escolar. 

O princípio da gestão democrática não deve ser entendido apenas como prática 

participativa e descentralização do poder, mas como radicalização da democracia, como 

uma estratégia de superação do autoritarismo, do patrimonialismo, do individualismo e das 

desigualdades sociais (GADOTTI, 2001), a gestão democrática e participativa desafia o gestor 

a quebrar paradigmas e romper com o modelo de administração clássica e autoritária que ainda 
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predomina na rede pública municipal de ensino de São Paulo.  

Nesse contexto a gestão compartilhada com os grupos que compõem a comunidade 

escolar tem o desafio transformar a educação, capacitar nossos jovens através de uma educação 

social para que o aluno tenha condições de analisar de forma critica o sistema social no qual está 

inserido. O gestor escolar com perfil democrático pode coordenar as ações dentre elas questionar 

o modelo de educação imposto, despertar o desejo em aprender tendo como instrumento 

uma educação transformadora com objetivos e fundamentos educacionais, alinhados com a 

realidade social e política do território, gestar uma escola com objetivo de promover uma gestão 

democrática com participação popular, onde todos tenham voz, participem no processo de ensino/

aprendizagem passa a ter cada vez mais importância a assumam os resultados e busquem 

a emancipação dos alunos para que venha preparar cidadãos que participem ativamente da 

construção da democracia no país.

É importante e necessária, que as mudanças comecem pelo cidadão. A escola 

precisa fazer seu trabalho pedagógico, visando a consciência de classe, de forma que atenda 

as necessidades de mudanças daquela comunidade. Neste sentido duas pedagogias são 

destacadas: a pedagogia dos dominantes e a pedagogia dos oprimidos. (Freire, 2003).

O autor se opõe a classe dominante, pois esta não oportuniza a classe trabalhadora de 

ter acesso aos bens produzidos:

...a modificação desse quadro deveria partir dos próprios oprimidos depois de um traba-
lho de conscientização e politização...existem dois tipos de pedagogia: a pedagogia dos 
dominantes e a pedagogia do oprimido. A pedagogia do dominante é fundamentada em 
concepção bancária de educação, predomina o discurso e a prática totalmente verbalista, 
dirigida para a transmissão e avaliação de conhecimentos abstratos, numa relaçao verti-
cal, o saber é dado, fornecido de cima para baixo, é autoritário, pois manda quem sabe. 
Nesta concepção, denominada Educação Bancária, o sujeito da educação é o educador, 
sendo os educandos como vasilhas a serem enchidas pelo conhecimento depositado pelo 
educador. (Freire, 2003).

Para o autor, só haverá mudanças significativas, quando a própria população tomar 

consciência do quanto são explorados. 

Neste sentido, a escola tem o papel de conscientizar a comunidade praticando desde 

seu início, a chamada popular para a tomada de decisões que visem a qualidade de ensino e 

participação de todos.

É importante que a escola conheça a cultura da qual está inserido, e a metodologia tem 

que priorizar o diálogo de forma que a participação do aluno seja constante e que a metodologia 
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leve nossos estudantes a participarem do coletivo sempre que necessário. 

A educação tem o papel de priorizar a participação de todos nas decisões que ocorrem 

ao longo do ano letivo. (Freire, 2003).

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Para falar da gestão democrática, é necessário pensar na legislação que respaldam esta 

gestão.Vários segmentos da sociedade se organizaram na reivindicação de uma escola com 

gestão democrática.

A LDB (1996), traz em seu conteúdo tais garantias:

A LDB nº 9394/1996(Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em seu artigo 14 e 15 esta-
belece que: 

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática de ensino pú-
blico na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: 

I – Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político pedagó-
gico da escola;

 II – Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalen-
tes. 

Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação 
básica que os integram, progressivos graus de autonomia pedagógicos, administrativa e 
de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro público. LDB (1996).

A gestão democrática está também garantida na Constituição Federal (1988), no Plano 

Nacional de educação e ele apresenta força dentro das unidades, através da construção do PPP 

e do Regimento interno da escola. 

O PPP e o Regimento interno, devem ser construídos com a participação de todos os 

membros da escola, onde alunos, pais, professores, equipe gestora, entidades do local, como 

igreja, associações, posto de saúde, segurança, dentre outros e grupos parceiros.

É importante a constituição de um Conselho Participativo e ativo.

A respeito Paro, diz que:

...analisando como o conselho escolar poderia contribuir para o fortalecimento da gestão 
escolar democrática de uma escola pública, encontrou que o mesmo é de suma impor-
tância para que se possa estimular a gestão democrática na escola, buscando outras 
condutas para melhorar o desempenho e organização do trabalho na escola, propiciando 
o diálogo e sensibilizando a comunidade escolar para que se envolva nas tomadas de de-
cisões e comprometa-se com o projeto de democratização da gestão. (PARO 2010, p. 95).
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O autor alerta para a necessidade de envolver a comunidade dentro da escola de forma 

que esta sinta se parte da escola enfrentando assim, os problemas cotidianos sendo parceira da 

escola.

Paro (2010), acrescenta a importância da participação popular no desenvolvimento de 

ações coletivas que favoreçam o exercício da cidadania.

O espaço escolar faz parte da organização estatal, portanto atende a legislação vigente, 

sendo assim, atende as orientações do órgão maior, porém, não pode deixar de priorizar o 

atendimento a comunidade local, que tem características próprias, portanto deve atender tanto 

o que está estabelecido por lei governamental, mas adaptar dentro das especificidades das 

necessidade local.

Quando a escola tem autonomia, ou seja cria esta autonomia, possibilita que as relações 

sociais, a participação da comunidade escolar ocorra dentro dos seus muros, esta escola está 

próxima a educação de qualidade, de participação, de responsabilidades divididas e portanto 

longe das relações autoritárias. (GADOTTI, 2007). 

Neste sentido, é importante que todo o trabalho pedagógico esteja voltado para contribuir 

com a gestão de sala de aula e com o trabalho do professor. É importante, que fique muito claro 

e visível para todos que o principal foco da escola, é a qualidade de ensino, onde a prioridade 

é a aprendizagem, com a participação de todos e o uso de metodologias que atendam as 

necessidades dos desafios diagnosticados para que estes sejam superados, garantindo assim, 

a qualidade do ensino.

Frei Betto (2018), aborda a importância de uma educação crítica e participativa a partir 

dos desafios contemporâneos. O país enfrenta velhos problemas ainda não resolvidos no sistema 

educacional. Junto a isso encontramos atualmente o uso das novas tecnologias, que podem 

ainda, informar ou desinformar o cidadão. É necessário equipar aas escola com as ferramentas 

digitais, mas é preciso ensinar lidar com elas, pois sequer conseguimos avançar na garantia de 

interpretações críticas de textos frente a T.V, cinema e redes sociais, que conduzem o sujeito 

a descostura do que de fato é a mensagem e muitas vezes perdendo tempo, quando poderia 

investir na leitura e no diálogo mais aprofundado.

Neste contexto, as navegações, nas redes sociais e meios de informações tornam se um 
naufrágio. É ingenuidade se pensar que não há ideologia por trás dos meios de comuni-
cação. FREI BETTO (2018).
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A necessidade de repensar a escola como um espaço participativo, colaborativo e de 

formação acadêmica, se faz necessária. Portanto, o gestor escolar, precisa abrir e garantir 

espaços, onde o grupo pense e busque soluções aos problemas enfrentados diariamente. 

É importante priorizar o papel do diretor nas diversas atividades cotidianas assim, como a 

distribuição de trabalhos a serem feitos pelos diversificados setores, mas também é importante 

que todos tenham autonomia para executar suas tarefas.

Esta prática, é essencial na gestão democrática, já que todos são responsáveis pelos 

resultados da qualidade de ensino e considerando que todos dentro da escola são educadores, 

sendo assim, todos tem importantes papel pedagógico e social, sendo necessário a mediação 

por parte de todos, já que a escola trabalha com pessoas, portanto com a formação humana e 

também é preciso priorizar os objetivos sociais e políticos.

A respeito Luck diz que:

“...essa participação é uma forma de se promover a aproximação entre os membros da 
escola, reduzindo desigualdades, buscando formas mais democráticas de se promover 
uma gestão na instituição escolar, oportunizando a participação e interação entre direitos 
e deveres, compartilhando valores e o esforço conjunto para a realização de objetivos 
educacionais. ...o trabalho em equipe é uma maneira de desenvolver e organizar uma 
gestão por meio da cooperação, do diálogo, compartilhando atitudes e maneiras de como 
devemos agir, favorecendo e possibilitando uma convivência harmoniosa evitando, assim, 
o individualismo, com isso levando os alunos a terem melhor resultado na aprendizagem. 
Lock, (2009).

A autora, alerta para a importância de logo no início do ano, se fazer um diagnóstico da 

comunidade para que a equipe escolar conheça a comunidade escolar com a qual vai trabalhar. 

Ao trabalhar a gestão participativa, os desafios são muitos, portanto conhecer a comunidade 

com a qual vai lidar, conhecer suas pretensões e anseio, já é um grande avanço.

Desse modo, não se pode pensar em escola com princípios autoritários, e sim uma 

visão sobre um processo real de cidadania e democracia, que leva o gestor a agir de maneira 

compartilhada e participativa na distribuição do poder dentro da instituição de ensino. 

Asseguradas essas relações na comunidade escolar, a escola traça caminhos, buscando 

novas possibilidades de atuação e contando com o apoio importante da comunidade, que precisará 

se envolver de maneira cada vez mais expressiva, consolidando ainda mais esta relação. 

O PPP é de suma importância, pois tem sido parte de estudos constantes na procura 

da melhoria da qualidade de ensino. É preciso refletir sobre a concepção da educação e as 

relações entre a escola e a comunidade de forma a orientar seu planejamento e envolvimento na 
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formação do cidadão. 

De acordo com Paro (1996) a administração escolar deriva de objetivos específicos que 

se buscam alcançar com a escola e a natureza do processo que envolve essa busca e esses 

dois aspectos não podem estar desvinculados um do outro, sendo objetivo da instituição escolar 

o desenvolvimento de uma consciência crítica, como objetivo, de uma educação transformadora. 

Para que ocorra esta educação transformadora aconteça, é necessário que o educador 

faça da Pedagogia o seu instrumento e a sua arte e que pratique o ensinar. A ação pedagógica 

está sempre ligada a um método, ou seja, de como será presentado tal conteúdo, como será 

organizado o tempo, o espaço, quais abordagens e relevância será dado e qual concepção 

social e política será focada? Madalena Freire (1995).

A autora ressalta também a importância da participação da comunidade para assegurar 

a qualidade do ensino, pois é um meio para alcançar democraticamente os objetivos da escola. 

No âmbito educacional existem direcionamentos para a construção do pensamento crítico, 

contribuindo para uma educação dentro de princípios da emancipação do homem diante de uma 

sociedade capitalista. Direcionar a gestão escolar para ações democráticas significa a constante 

assimilação de fins pedagógicos para que a escola possa alcançar sua verdadeira função social.

A CAPACITAÇÃO DO GESTOR: AVANÇOS E DESAFIOS NA GESTÃO PARTICIPATIVA

A capacitação para gestores é necessária, já que os desafios são constantes dentro do 

espaço escolar em busca de uma gestão mais democrática e participativa.

 Os desafios encontrados na capacitação de gestores escolares são muitos, porém há 
muitas ações que passam pela formação profissional de líderes gestores. O modelo de 
políticas públicas dos anos 70 e 80 priorizaram o expansionismo da educação, pautado na 
quantidade e não na qualidade do processo de aprendizagem. (MACHADO, 2000).

Neste sentido, questões relativas à capacitação em gestão escolar, das lideranças e 

dos dirigentes, como estratégia para melhoria da organização da gestão, são destacados. A 

proposta de capacitação, a distância para gestores, estão sendo amadurecidas tanto na parte 

das estratégias de capacitação, quanto na parte de políticas que impulsionem a qualidade de 

ensino.

Alguns desafios são destacados, com relação a capacitação de gestores escolares no 
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Brasil: a prática atual da formação de gestores, focando a formação continuada em serviço sobre 

a abordagem das competências profissionais. 

Com relação as possibilidades de formas de capacitação de gestor, é necessário repensar 

como esta capacitação deve ser feita de forma qualitativa. As Secretarias de Educação/ CONSED, 

trouxe a proposta de capacitação de gestores escolares, em construção. O trabalho aborda o 

desenvolvimento profissional e institucional, e os contextos a serem ultrapassados pelo sistema 

educacional e na relação desses desafios, a melhoria da gestão escolar, passa pelo desenvolvimento 

de competências profissionais, com foco na liderança institucional. (MACHADO, 2000).

Nessa perspectiva, é que se constrói uma escola de qualidade socialmente referenciada, 

apresentando dimensões intra e extraescolares fundamentais para a construção de uma 

educação de qualidade de acesso a todos, no contexto histórico, político, econômico e cultural 

da educação brasileira.

A respeito, Dourado nos fala que:

A educação é aqui entendida como processo de criação, inovação e apropriação da cul-
tura, historicamente produzida pelo homem. Dessa forma, a escola torna-se espaço pri-
vilegiado de produção e de transformação do saber sistematizado. As práticas e ações 
que a organizam devem ser eminentemente educativas, de forma a atingir os objetivos da 
instituição: formar sujeitos participativos, críticos e criativos. (DOURADO, 2012, p. 123).

Quando se garante uma formação democrática, onde o gestor leva para a sua prática 

diária o espírito de liderança, de democracia, de participação, dando vozes a todos os segmentos 

da escola, incentivando o grupo a crescer, e participar juntos de todos estes momentos, estamos 

caminhando para uma verdadeira revolução educativa. 

Por outro lado, o gestor democrático e participativo, conduz de forma que todos os 

problemas, avanços e desafios, são partilhados entre todos, que se sentem responsáveis 

pelos resultados, compreendendo que próximos passos devem ser dados, mas principalmente 

entendem que só há avanços quando cada um faz a sua parte. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola, considerada um ambiente privilegiado de aprendizagens e convivência social, 

atualmente revela-se um dos principais responsáveis pela transmissão das conquistas históricas, 

pelo desenvolvimento de novos conhecimentos e pela formação integral do educando. Assim, 
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a formação de sujeitos capazes e reflexivos são objetivos integrados à proposta pedagógica 

da escola, pois trata-se de uma instituição voltada à humanização, ao convívio em grupo e à 

atuação, ultrapassando a formação tradicional de sujeitos alienados e os transformando em 

pessoas capazes de questionar, refletir e participar ativamente de sua educação.

O histórico educacional de nossa sociedade passou e passa por muitas mudanças desde 

seus primórdios até os dias de hoje. Tendo seu berço com os jesuítas na época do Brasil colônia, 

a educação brasileira caminha para a excelência, mas ainda está distante de alcançar níveis 

dignos de louros como os de países de primeiro mundo há de se melhorar em inúmeros aspectos 

que, neste momento, não passíveis de discussão, visto que não foi o objetivo deste trabalho.

Na dimensão política sua atuação está vinculada à pertinência e relevância do que 

executa na escola. O significado social, político e histórico da aprendizagem é que faz com 

que a proposta educativa da escola seja um projeto político, além de pedagógico. As palavras 

liderança, democrático e humanista constituem a dimensão política, onde a ação dos sujeitos 

pesquisados está mais focada. 

Desse modo, faz-se mister salientar que a gestão democrática e participativa contribui 

para uma gestão escolar proporcionando a ampliação da democratização da instituição, uma 

vez que com a participação de todos os membros da escola facilita o trabalho de ambos na 

distribuição de tarefas, sendo articuladas ambas umas as outras e torna, desse modo, uma 

escola atuante e eficiente para o sistema educacional vigente.

Frente ao exposto, e de modo a concluir, acredita-se que uma gestão escolar democrática 

apresenta-se substancial e necessária para que se consiga uma escola de qualidade, pois, 

apesar dos desafios a serem enfrentados pelo gestor e seus demais integrantes é um caminho 

possível e viável para construirmos uma sociedade mais comprometida, igualitária e crítica.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

DALIZE DE OLIVEIRA

RESUMO 

Diante das necessidades específicas dos alunos, os professores desenvolvem recursos, estratégias e materiais com 
base em princípios de equidade para permitir que eles se desenvolvam. Este artigo tem como objetivo apresentar 
os fundamentos teóricos que permeiam esse tema e as contribuições dessas práticas para o desenvolvimento 
de crianças com necessidades especiais. Buscamos demonstrar o processo de incorporação de alunos com 
necessidades especiais na educação infantil em ambientes educacionais, com foco em atividades lúdicas e na arte 
como forma de facilitar esse processo nas escolas.

Palavras-chave: Lúdico; Educação; Inclusão; Arte.

INTRODUÇÃO

À medida que as pessoas ponderam e refletem sobre essa nova forma de educação 

baseada em práticas inclusivas, algumas questões podem surgir sobre o fato de que as escolas 

podem acomodar a todos. Neste caso, surge a seguinte questão: As crianças com deficiência 

conseguem acompanhar o desenvolvimento dos outros pares? Todos aprendem da mesma 

forma? Não seria melhor para esta criança ir para uma escola especial?

Cáceres (2009) enfatiza ainda que é importante frisar que todas as pessoas são diferentes 

entre si, sendo que cada um vivencia experiências únicas, interage de forma particular com o 

meio social, recebe um tipo de educação e cultura conforme o meio no qual esse vive e cada um 

possui um tipo diferente de inteligência. É devido a essa riqueza de diferenças que as pessoas 

são seres históricos e sociais, capazes de fazer uso de suas melhores inteligências seja dentro 

ou fora de sala de aula, podendo esses mudar o mundo e transformarem a sociedade.

Atualmente a Educação Infantil e a Educação Especial estão muito bem regulamentadas 
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por lei e já é uma realidade no cotidiano escolar.

O foco desta pesquisa é a necessidade de mostrar que, diante do melhor desenvolvimento 

das crianças com necessidades especiais, a interação e o brincar são fundamentais, pois estimula 

a criança a se sentir protagonista de seu próprio desenvolvimento psicossocial.

 Dessa forma, o papel da escola é incentivar atividades de expressão criativa em desenho, 

pintura, ritmo, música, jogos, brincadeiras, teatro e artesanato.

 Iremos suprir as dificuldades encontradas no ambiente escolar. Como resultado, a 

maioria dos profissionais da educação desconhece que existe uma forma adequada de tornar o 

ensino divertido, e mais ainda veem esse elemento como um recurso didático para potencializar 

e facilitar o desenvolvimento de crianças com necessidades educacionais especiais, inserindo-

se, principalmente, na educação infantil.

Portanto, o objetivo é contribuir para a ampliação do conhecimento dos profissionais que 

trabalham com a inclusão para melhor utilização dos recursos lúdicos e dessa forma, auxiliar 

o profissional a concretizar o desenvolvimento integral da criança especial e simultaneamente 

indicar como se deve estimular o educando no desempenho de tarefas mais complexas através 

do envolvimento  e desafios propostos por atividades lúdicas.

A ARTE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Antigamente os educadores não conseguiam perceber a benéfica aproximação entre 

a arte e a educação especial, porém hoje em dia já existem muito trabalhos que comprovam 

o contrário. A arte acompanha os indivíduos desde seu  aparecimento no planeta, servindo 

como forma de expressar seus sentimentos, desejos e acontecimentos. A arte é uma forma 

de linguagem e comunicação. Outra questão importante é a capacidade que a arte tem de ser 

individual e coletiva ao mesmo tempo, expressando os sentimentos e ações ora de um indivíduo 

e ora de um grupo. 

A arte possibilita o processo de aprendizagem dos indivíduos através das trocas e ex-
periências do ser humano com seu meio cultural e historicamente, criando ao longo dos 
séculos, uma vez que torna o passado conteúdo significativo do presente reelaborando 
estruturas para o futuro. (SIMÓ, 2010, p 89)

 A ludicidade é um instrumento pedagógico essencial, sendo utilizado como meio de 
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interação ou como forma de despertar na criança o interesse pela leitura e escrita, possibilitando 

a formação do autoconceito positivo havendo assim um desenvolvimento integral da educando. 

Portanto, brincar é uma necessidade básica que ajuda no desenvolvimento físico, afetivo, 

intelectual e social.

Segundo explica Winnicott (2015, p.5), “o lúdico é estimado como sendo algo  prazeroso, 

por conta da sua capacidade de absorver o indivíduo de modo total e intenso, proporcionando 

um clima de entusiasmo”.

As atividades lúdicas fazem parte da vida do ser humano e em especial da vida das 

crianças, desde o inicio da humanidade. A ludicidade no processo inclusivo é um assunto ainda 

recente, mas que tem conquistado espaço nos mais diversos setores da sociedade. Evidencia 

que antes do educador organizar e planejar atividades, é importante observar o nível de 

desenvolvimento intelectual dos educandos, sua maneira de aprender, onde possa estimular 

seus interesses, de acordo com suas capacidades. A partir daí, o professor deverá planejar e 

selecionar o tipo de atividades lúdicas adequando, conforme as necessidades da criança para 

que supere os desafios e se mantenha motivada e valorizada na atividade, abrindo caminhos 

para que o processo de mediação pedagógica se concretize.

As atividades lúdicas devem ser interferidas pelo educador sempre que necessário de 

maneira que seja esclarecido às dúvidas e que estimule a busca de soluções, onde a cooperação 

prevaleça. Portanto, a ludicidade deve estar presente constantemente nas práticas pedagógicas 

dos educadores, pois a mesma é muito importante e essencial para o desenvolvimento do 

educando com necessidades educativas especiais, como também das demais crianças. 

Brincar, para a criança, é coisa muito séria. Toda criança deveria poder brincar, pois a 

brincadeira contribui para o processo de socialização das crianças, oferecendo-lhes oportunidades 

de participar de atividades coletivas livremente, além de ter efeitos positivos para o processo 

de aprendizagem e estimular o desenvolvimento de habilidades básicas e aquisição de novos 

conhecimentos. O lúdico é um dos elementos do processo de aprendizagem, e constitui em uma 

ferramenta de grande importância porque torna belo e prazeroso o ato de aprender, devendo ser 

uma constante no cotidiano da sala de aula.

As atividades lúdicas se dividem em 3 dimensões: jogos, brinquedos e brincadeiras. 

O trabalho com jogos viabiliza condições para que a criança se conheça, descubra seus 

valores, costumes, ideais e papéis, conquistando vitórias, de forma a vencer desafios, como a 
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exclusão social, o isolamento, a inferioridade, a insegurança e o medo em se expressar.

A brincadeira não deve servir apenas como atividade simplesmente distrativa, num 

ambiente educativo ela é muito mais uma atividade com objetivo de desenvolvimento físico, 

mental e emocional que contribuirá muito para a formação da personalidade das crianças.

Para as crianças com deficiência é fundamental que se proponha atividades diversificadas 

e diferenciadas, que abordem questões voltadas ao desenvolvimento da autoestima, autonomia 

e raciocínio para que possam ser sujeito ativo e não mais “objetos passivos” de uma sociedade 

segregada. O brincar para as crianças com deficiência é um obstáculo a mais a ser transposto, 

pois estas precisam enfrentar seus medos, anseios e frustrações.

Quando a criança brinca encontra respostas para algumas perguntas e experimenta 

momentos de interação com outras pessoas, isso é essencial para o desenvolvimento humano.

Os brinquedos apresentam-se como um suporte para a brincadeira e acaba se tornando 

um incentivo para que um adulto, que um dia também foi criança e fez uso dos seus brinquedos 

para brincar e se divertir, possa realizar uma reflexão sobre a infância e comparar com a criança 

existente hoje.

Os brinquedos devem ser objetos fortes, para que não venham a desapontar as crianças 

e desestimulá-las ao se quebrar quando ainda começar a brincar. Sendo um brinquedo frágil, 

além do constrangimento e do desapontamento, poderá ser perigoso e abalar a segurança e lhe 

constranger acabando com o interesse e a vontade de conhecer e experimentar. Quando se trata 

de uma criança muito tímida que já tem um medo de causar estragos e se deparar com situações 

constrangedoras.

Em se tratando de crianças com deficiência é necessário escolher brinquedos que 

atendam as suas necessidades e ou o acompanhamento de um adulto para garantir seu bem 

estar.

Bons exemplos de brinquedos são: móbiles iluminados, chocalhos, texturas, aparelhos 

musicais, livros animados, máscaras, bonecos, fantasias. As fantasiais são ótimas para auxiliar 

nos distúrbios comportamentais.

Para crianças com limitações auditivas, podem ser usadas às brincadeiras corporais 

como pique esconde, danças, jogos de percussão que ampliam a sensibilidade.

A forma como a criança brinca poderá revelar o que esta guardando em seu mundo 

interior, seus sentimentos retraídos, que a criança acaba expondo sem perceber através da 



118

brincadeira e que serve de suporte para uma boa análise.

A importância dos jogos como prática pedagógica na educação inclusiva evidencia a 

sua função como estimulador e motivador do processo de aquisição de novos conhecimentos 

propiciando um ambiente favorável e atrativo para os alunos portadores de necessidades 

especiais.

O jogo é uma atividade lúdica presente em toda infância e desde os primórdios, a 

reflexão atual sobre a atividade lúdica gira em torno do papel que ela assume em cada cultura, a 

criação de novos jogos adaptados às necessidades das crianças, no resgate de brincadeiras já 

existentes e na criação de espaços dedicados aos jogos na escola.

O jogo será o elemento desencadeador de toda a transformação social na esfera escolar, 

porque ao propô-lo o educador mexerá, literalmente, com a estrutura organizacional de cada 

aluno, ritmo, tempo, pensamento, criação, mas que deve ser respeitado, visto que oferece um 

modelo sadio de aprendizagem é aquela que organiza um espaço para, e a partir dele significar 

o conhecimento dos alunos sobre sua realidade, respeitando os processos cognitivos.

Os jogos podem ser industrializados, confeccionados pelos próprios educadores ou 

pelas crianças. 

O jogo, assim como o brinquedo e a brincadeira precisa ser explorados de diversas 

formas, em várias ocasiões, de acordo com a realidade percebida. Um jogo pode ter suas regras 

modificadas, adequadas, principalmente para a educação especial.

Huizinga (2008) comenta que o uso da palavra ludus compreende todas as definições 

de jogo. Nesse âmbito, tal conceito abrange todos e quaisquer jogos infantis, sejam esses de 

competições, recreação, teatro, jogos, entre outros.

A verdadeira inclusão só ocorre quando dentro do âmbito escolar, a criança independente 

da sua bagagem cultural, das suas especificidades e diversidades, terá garantida a sua 

aprendizagem e o seu desenvolvimento dentro de suas verdadeiras potencialidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que a importância do brincar e da arte na aprendizagem auxiliará no processo 

de formação de alunos com necessidades especiais, pois beneficia a autoestima, a interação 

com os colegas e, o mais importante, a linguagem interrogativa, proporcionando um aprendizado 
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que desafia seus conhecimentos estabelecidos.

Um bom caminho é considerar uma proposta curricular que contenha as mudanças 

necessárias para atender às necessidades educacionais de crianças com necessidades 

especiais para proporcionar-lhes um desenvolvimento satisfatório, começando com uma 

mudança na formulação de guias de atividades interativas e de entretenimento familiar para que 

essas atividades possam ser realizadas em um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal, 

cognitivo e social dessas crianças.

No ato de brincar, jogar ou se expressar através da arte ocorre um processo de troca, 

partilha confronto, propiciando conquistas individuais e coletivas, portanto, o brincar também 

é fonte de conhecimento. Por meio das brincadeiras, o professor pode estimular habilidades 

nas crianças, determinando para o aluno qual o objetivo do jogo, as regras e o tempo. O lúdico 

aplicado a prática pedagógica não apenas contribui para a aprendizagem da criança, como 

possibilita ao educador tornar suas aulas mais dinâmicas e prazerosas.

Assim deve-se propiciar e estimular a criança especial através da arte, jogos, brinquedos 

e brincadeiras considerando seu desenvolvimento integral.
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A HISTÓRIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NO COTIDIANO ESCOLAR 

DAYSE MISITI

RESUMO

O presente artigo traz reflexões sobre o papel do Coordenador Pedagógico, como um profissional de extrema 
importância na mediação das propostas pedagógicas no cotidiano escolar e na formação continuada dos professores. 
Aponta como está a prática do trabalho pedagógico no cotidiano escolar e como torná-la significativa. Para isso, 
primeiramente, foi feita uma análise histórica do Coordenador Pedagógico, depois, procurou-se refletir como está 
sendo seu papel na realidade e como seria esse papel ideal. E por fim, comentou-se o seu papel na formação de 
professores. 

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Cotidiano Escolar; Professores.  

INTRODUÇÃO

Na área da educação, um profissional que ainda hoje não tem seu papel definido em 

muitas instituições é o Coordenador Pedagógico. Por ter compromisso com a práxis educacional, 

é necessária uma definição das suas funções para ser possível desenvolver um trabalho 

pedagógico significativo. 

Pelas necessidades que apresentam o contexto escolar, o Coordenador Pedagógico não 

pode mais ser aquele que vigia e critica o trabalho do professor, sendo preciso um novo olhar 

sobre o papel do Coordenador Pedagógico para o ensino ter melhorias. 

Além disso, na maioria das vezes, realiza trabalho administrativo e enfrenta a rejeição dos 

professores quando deseja mediar alguma situação. Entretanto, um trabalho pedagógico eficaz 

deve ser em conjunto, facilitando a comunicação entre todos os envolvidos na ação pedagógica 

e transformando o ambiente em um espaço que todos sabem o que acontece e em que todos 

saibam suas funções. 



122

Refletindo essa importância do papel do Coordenador Pedagógico e do trabalho em 

conjunto, as práticas pedagógicas assumem um papel diferenciado frente aos alunos, sujeitos 

para os quais a escola existe.

Esse é o tema para o presente artigo.

COORDENADOR PEDAGÓGICO: HISTÓRIA. 

O Coordenador Pedagógico surgiu devido preocupação de como estava a formação dos 

alunos, assim como o ensino, tornando necessária a presença de profissionais especializados 

para dar suporte à ação educativa, às práticas pedagógicas e aos professores. Sendo assim, 

considera-se o Coordenador Pedagógico como aquele que deve articular as ações pedagógicas 

na escola. 

Em 1960, a função de Coordenador Pedagógico foi criada para dar suporte ao trabalho 

pedagógico do professor, apenas em escolas vocacionais. Já em 1970, existia Coordenador 

Pedagógico nas escolas profissionalizantes de 2º grau (hoje se chama Ensino Médio), estendendo-

se para as demais escolas. Depois, foi incluída nos Centros de Formação e Aperfeiçoamento 

para o Magistério e introduzido nas escolas padrão nos anos 1990, já oscilando papéis em sua 

prática profissional. 

 Como, atualmente, a função social da escola é favorecer a construção do conhecimento 

de cidadãos autônomos e críticos, percebe-se que o tipo de profissional, centralizador e detentor 

do saber, não comporta mais o quadro de funcionários desejados no ambiente escolar. 

Hoje os Coordenadores Pedagógicos já aparecem com um novo perfil. Pode ser um 

processo demorado, mas já se encontra profissionais com a capacidade de coordenar grupo e 

mediar a construção dos saberes baseados em uma visão democrática. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96, em seu artigo 64, 

propõe:

A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional, para a educação básica será feita em cursos de gra-
duação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 
garantida, nesta formação, a base comum nacional. (1996, p. 23)

Assim, com novos conhecimentos adquiridos em cursos, o Coordenador Pedagógico 
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assume a responsabilidade de atender as especificidades sociais, culturais e políticas da escola 

contemporânea, criando condições para uma prática significativa, com base em reflexões críticas 

sobre a comunidade escolar, sendo uma diferente proposta de quando foi criada a figura do 

Coordenador Pedagógico.

COORDENADOR PEDAGÓGICO: O REAL

Ainda hoje a função do Coordenador Pedagógico não é clara. Cada escola, com imagens 

prontas das suas atribuições, determina as práticas que acha pertinente e acaba delimitando, 

muitas vezes, sua competência. 

Algumas das atribuições do Coordenador Pedagógico são: participar da elaboração do 

Plano Escolar; elaborar a programação das atividades de sua área de atuação; acompanhar, 

avaliar e controlar o desenvolvimento da programação do currículo; prestar assistência técnica 

aos professores; coordenar a programação e execução das atividades de recuperação de alunos; 

supervisionar as atividades realizadas pelos professores como horas/atividade; coordenar a 

programação e execução das reuniões dos Conselhos de Classe; propor e coordenar atividades 

de aperfeiçoamento e atualização de professores; avaliar os resultados do ensino no âmbito da 

escola; assegurar o fluxo de informações entre as várias instâncias do sistema de supervisão; 

assessorar a direção da escola; interpretar a organização da escola para a comunidade; elaborar 

relatório de suas atividades e participar da elaboração do relatório anual da escola. 

Como visto, o Coordenador Pedagógico tem suas atribuições definidas, mas a indefinição 

social que se tem dessas atribuições desvia e impossibilita um trabalho significativo que poderia 

ser realizado por esse profissional.  

Por exemplo, quando ao Coordenador Pedagógico é solicitada a realização de qualquer 

tipo de atividade porque o responsável está impossibilitado de desenvolvê-la, por sobrecarga 

ou ausência, ele se torna um “faz tudo”, ficando sob sua responsabilidade realizar trabalhos 

burocráticos e de secretaria, substituir professores, aplicar provas para aliviar sobrecarga de 

horário, resolver problemas com pais e alunos.

Uma das tarefas do Coordenador Pedagógico é a articulação de críticas para construir 

o processo educacional, ficando responsável por motivar a troca de ideias no coletivo escolar e 

garantir o bom êxito dos alunos, percebendo as características e necessidades da comunidade 
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escolar. 

Assim, o Coordenador Pedagógico tem o desafio de construir um novo olhar profissional 

para os professores, contribuindo com sua formação continuada. E a sua contribuição para a 

melhoria da qualidade do ensino dependerá do sucesso alcançado nesse desafio. 

De acordo com Fonseca (2001), em relação à necessidade do papel de um novo olhar 

do Coordenador Pedagógico na escola, esse deve ser orientado para: 

•	 Resgatar a intencionalidade da ação possibilitando a (re) significação do trabalho 
- superar a crise de sentido;

•	 Ser um instrumento de transformação da realidade - resgatar a potência da cole-
tividade; gerar esperança;

•	 Possibilitar um referencial de conjunto para a caminhada pedagógica - aglutinar 
pessoas em torno de uma causa comum;

•	 Gerar solidariedade, parceria;

•	 Ajudar a construir a unidade (não uniformidade); superando o caráter fragmentário 
das práticas em educação, a mera justaposição e possibilitando a continuidade da 
linha de trabalho na instituição;

•	 Propiciar a racionalização dos esforços e recursos (eficiência e eficácia), utiliza-
dos para atingir fins essenciais do processo educacional;

•	 Ser um canal de participação efetiva, superando as práticas autoritárias e/ou in-
dividualistas e ajudando a superar as imposições ou disputas de vontades indivi-
duais, na medida em que há um referencial construído e assumido coletivamente;

•	 Aumentar o grau de realização e, portanto, de satisfação de trabalho;

•	 Fortalecer o grupo para enfrentar conflitos, contradições e pressões, avançando 
na autonomia e na criatividade e distanciando-se dos modismos educacionais;

•	 Colaborar na formação dos participantes. (Fonseca, 2001, p. 12)

Este olhar é necessário para a conquista de identidade do profissional, tornado-se 

realmente um ator social na educação. 

Como uma das tarefas da Coordenação Pedagógica é dar assessoria permanente e 

continuada ao trabalho dos professores, Piletti (1998) descreveu as atribuições para essa tarefa:

a) acompanhar o professor em suas atividades de planejamento, docência e 
avaliação;

b) fornecer subsídios que permitam aos professores atualizarem-se e aperfei-
çoarem-se constantemente em relação ao exercício profissional;

c) promover reuniões, discussões e debates com a população escolar e a comu-
nidade no sentido de melhorar sempre mais o processo educativo;

d) estimular os professores a desenvolverem com entusiasmo suas atividades, 
procurando auxiliá-los na prevenção e na solução dos problemas que apare-
cem. (Piletti, 1998, p. 125)
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Entretanto, a identidade e função do Coordenador Pedagógico na escola são vistas 

erroneamente, cobrando-lhe a determinação do sucesso da vida escolar e encaminhamentos 

pertinentes às problemáticas que se sucedem no cotidiano. 

Com isso, várias metáforas são utilizadas para sintetizar o seu papel e função na escola, 

como: “bombril”, sendo mil e uma utilidades; “bombeiro”, o responsável por apagar o fogo 

dos problemas; “salvador da escola”, por responder pelo desempenho de professores e pelo 

aproveitamento dos alunos.

Por essas inúmeras tarefas, há desorientação e perda de identidade profissional. Então, 

passa a acompanhar o ritmo já arraigado na escola. E também tem a cobrança, sobrecarregando 

esse profissional, como se todos os insucessos da prática docente e aproveitamento dos alunos 

fossem sua culpa.

Conforme Orsolon (2003):

...o coordenador não sabe quem é e que função deve cumprir na escola. Não sabe que 
objetivos persegue. Não tem claro quem é o seu grupo de professores e quais as suas 
necessidades. Não tem consciência do seu papel de orientador e diretivo. Sabe elogiar, 
mas não tem coragem de criticar. Ou só critica, e não instrumentaliza. Ou só cobra, mas 
não orienta. (Orsolon, 2003, p.58)

Por tal instabilidade, há que se buscar, portanto, outro olhar para o trabalho do Coordenador 

Pedagógico na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por ter um cargo de liderança, o Coordenador Pedagógico, para conseguir mediar o 

trabalho pedagógico, deve lutar para que suas funções sejam seguidas e respeitadas por todos 

na escola. 

Colocando-se como mediador, pode contribuir para uma escola em que o diálogo e ações 

para o bem comum são importantes, ampliando seu conhecimento da comunidade e fazendo os 

professores refletirem sobre suas ações e projetos.       

Além disso, em um diálogo é possível buscar soluções aos problemas que aparecem de 

maneira mais sensata, já que uma só pessoa não é detentora do saber. Caso contrário, pode 

ocorrer de se tomar atitude/decisão equivocada no lugar de uma eficiente e eficaz. 

Mesmo o Coordenador Pedagógico sendo fundamental no espaço escolar, deve unir 
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todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Como afirma Freire (1998):

 “se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos 
outros, de cima pra baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a ser 
transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a 
falar com eles.” (Freire,1998, p. 127)

Sendo assim, o Coordenador Pedagógico deve ser pró-ativo e estar disposto a enfrentar 

desafios para mudar o senso comum que o coloca como “faz tudo” e também o desafio de lidar 

com a resistência de professores para novas reflexões das práticas pedagógicas. 

Para esse desafio ser mais positivo, primeiramente, o grupo de educadores precisa estar 

conscientizado da necessidade de transformar a realidade da escola e que é um agente muito 

importante para efetivar essa transformação.

Assim, com professores conscientizados e tendo uma boa relação entre professor e 

coordenador, podem evoluir na teoria e prática, sendo críticos e atingindo mais facilmente os 

objetivos rumo ao sucesso escolar.

Com a reflexão do papel do Coordenador Pedagógico tratado neste artigo, percebeu-se 

que há necessidade do desafio em tornar o espaço escolar participativo e local onde se incentive 

a reflexão e busca de conhecimentos para promover mudanças visando melhoria da qualidade 

da educação.
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A “NOVA” RACIONALIDADE EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDJAILSON BEZERRA DA SILVA

RESUMO

Este artigo trata da análise da política educacional do Estado de São Paulo (2008), dos processos que concretizam 
o currículo único, como este se relaciona com a prática do professor e com o ensino da Geografia. Considerando 
as pesquisas em currículo, deseja contribuir para uma leitura de currículo enquanto ação política para legitimar 
uma visão de sociedade e valores hegemônicos através dos processos educativos. Assim sendo, juntamente com 
a pesquisa bibliográfica, que nos possibilita uma maior compreensão do tema, buscou-se uma articulação entre a 
metodologia da análise documental e das técnicas qualitativas com as concepções de Pierre Bourdieu,  sobretudo, 
às relacionadas aos mecanismos de produção, reprodução e conservação social. Da metodologia empregada, 
pôde-se constatar que o objetivo da política educacional é a de consolidar o currículo único. Por sua vez, através das 
formulações de Bourdieu, dos questionários aplicados em dez escolas da Diretoria de Ensino Sul 3 e das entrevistas 
realizadas com quatro professores de Geografia, verificou-se que o currículo único impõe uma sequência de 
conteúdos e uma forma igual de ensino com o objetivo de desenvolver uma cultura de aprendizagem comum a todos 
os alunos, evidenciando assim, o refinamento dos mecanismos de controle do Estado sobre as atividades docentes, 
obscurecendo a presença dos agentes escolares na participação dessas políticas. Dessa forma, averiguou-se que 
tamanho empenho resulta numa desqualificação do ensino e na desprofissionalização do professor, gerenciando 
um processo de reprodução das classes sociais baseado numa ideia específica de cidadão que se deseja formar. 

Palavras-chave: Política Educacional; Currículo do Estado de São Paulo; Desigualdades Sociais; Ensino de 
Geografia; Desprofissionalização do Professor.    

INTRODUÇÃO

Pude ler na graduação o livro “o que é educação” de Carlos Rodrigues Brandão e recordo 

que fui seduzido por uma ilustração contada por meio de uma carta escrita pelos índios no 

momento em que nos Estados Unidos, a Virgínia e Maryland assinaram um tratado de paz. Os 

líderes da nação norte-americana convidaram alguns dos jovens índios para serem educados 

nas escolas dos brancos, o que visava fortalecer o acordo de paz. 

No início de minha jornada como professor eu interpretei a carta no contexto de que 
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na sala de aula temos “índios e não índios”, onde cada um tem expectativas e busca objetivos 

diferentes na escola. Hoje, percebo que a experiência do índio me leva a uma reflexão ainda 

maior. Enquanto professor, pouco ou nada mudou em relação a minha concepção do papel 

da escola que tive enquanto aluno (a mesma escola da crença de minha mãe, uma escola 

libertadora, que pode proporcionar um futuro melhor), pois continuo acreditando que ela pode nos 

trazer a esperança de dias melhores, de um futuro mais justo, de homens e mulheres capazes de 

saber fazer, mas, sobretudo saibam sentir e agir como humanos. Desejo que a educação para 

a qual hoje sou responsável por desenvolver na minha prática, seja capaz de “e deles faremos 

homens”.

Como embasamento teórico-prático, fazemos uso das concepções conceituais de 

Pierre Bourdieu que para nós vai além de uma noção teórica, mas que oferece elementos 

para traçar, de forma prática, os caminhos da pesquisa. Ainda utilizamos a metodologia 

qualitativa, sobretudo no concernente à técnica de entrevistas e análise documental. 

Neste sentido, coletamos dados empíricos acerca do problema e os submetemos à análise, 

de modo a produzir resultados interpretáveis que dêem consistência à leitura e fundamentação 

aos resultados.

A “NOVA” RACIONALIDADE EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Qual é a minha identidade profissional? Como é que eu me apresento profissionalmente? 
Ou mais pragmaticamente: que profissão escrevo nas fichas de inscrição?

Cientista da educação? Seria uma idéia exótica e algo esquisita.

Educador? A definição não me diferenciaria de ninguém nesta ‘sociedade pedagógica’ dos 
nossos dias”.                    

Antônio Nóvoa

Neste artigo, buscamos aprofundar a discussão analisando com maior agudeza o 

ideário que engendra a estrutura da política educacional da SEE-SP. Para tanto, começamos 

por identificar os agentes envolvidos na elaboração do currículo, bem como as ações que o 

consolida.

Lembramos que, embora o campo seja para Bourdieu uma busca abstrata por sistematizar 

um espaço onde existem relações de força, objetivamente entendemos este conceito enquanto 
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relação de interesses específicos propriamente simbólicos de fazer ver e fazer crer, capaz de 

impor, de forma arbitrária, determinações geradas por interesses de um grupo com maior poder 

(Bourdieu, 2004b, p. 27). 

Dessa forma, faremos aqui uma rápida descrição da trajetória dos agentes responsáveis 

pela elaboração das reformas políticas educacionais no Estado de São Paulo. Em seguida, 

discutimos os resultados dos questionários aplicados nas escolas selecionadas para identificar o 

modo como os professores se vinculam aos referenciais das mudanças ocorridas no Estado de 

São Paulo no campo educacional.

OS AGENTES RESPONSÁVEIS DO SÃO PAULO FAZ ESCOLA

Chamado de Programa de Qualidade da Escola (PQE) as ações que, em nossa 

interpretação, consolidam o currículo único o São Paulo Faz Escola,  foram planejadas por 

pessoas que segundo o Governo, são qualificadas para propor uma concepção de ensino capaz 

de orientar como professores e alunos devem ser e agir na escola e sociedade (SEE, 2010e).

Para Bourdieu os agentes dominantes de um campo político, supõe uma preparação 

especial, pois envolve “adquirir o corpus de saberes específicos (teorias, problemáticas, conceitos, 

tradições históricas, dados econômicos, etc.) produzidos e acumulados pelo trabalho político dos 

profissionais do presente e do passado” [...] (Bourdieu, 2010a, p. 169).

Assim, os agentes políticos são dotados de um “conjunto de disposições interiorizadas 

que funciona a cada momento como matriz de percepções, apreciações e ações, por meio da 

qual as estruturas sociais se reproduzem produzindo os agentes necessários para reproduzi-las”.

Neste caso, os agentes envolvidos na elaboração do currículo único da SEE-SP têm 

em comum a origem no mundo acadêmico, são altamente qualificados, participaram e ainda 

participam do espaço universitário brasileiro, sobretudo no Estado de São Paulo e passaram a 

atuar no espaço político, o que lhes garante o domínio do capital cultural e político, aproveitando-

se ainda do prestígio científico.

Quanto ao capital político, é importante salientar que:

 “é uma forma de capital simbólico, crédito firmado na crença e no reconhecimento ou, 
mais precisamente, nas inúmeras operações de crédito pelas quais os agentes conferem 
a uma pessoa – ou a um objeto – os próprios poderes que eles lhes reconhecem” (Bour-
dieu, 2010a, p. 187 – 188).
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Analisando o envolvimento de agentes do campo acadêmico com o campo político, Hey 

(2008) contribui com nossa pesquisa ao afirmar que:

“As posses de prestígio acadêmico e notoriedade científica são os dois elementos con-
dicionantes do envolvimento dos pesquisadores [...] com a esfera da política, no tocante 
aos postos ocupados no governo. Aqueles com menos prestígio acadêmico participarão 
de esferas dotadas de menor poder político global, como os sindicatos e as associações 
de classe profissionais, locais ou nacionais” (Hey, 2008, p. 70). 

Por se tratar de questões políticas, é importante lembrar que vivermos em uma sociedade 

que se quer democrática, onde nossos governantes são eleitos pela escolha da maioria dos 

cidadãos e por sua vez, cada governante elege sua equipe, onde são selecionadas pessoas 

significativas capazes de construir um projeto de sociedade e que atuem em diversos setores 

sociais, e neste caso importa observar a atuação destes agentes na educação.

Os agentes aqui relacionados são dominantes por estarem legitimados pelo então 

Governador José Serra (2007-2010), economista, começa seu Governo com um fato inédito, 

pela primeira vez na história do Estado de São Paulo, um governador foi eleito direto no primeiro 

turno, com 57,93% dos votos válidos. Embora eleito pelo PSDB, partido que nas duas últimas 

décadas, governa o Estado, foi responsável em três anos de Governo por uma série de mudanças 

no campo da educação tidas como “ação integrada e articulada, cujo objetivo é organizar melhor 

o sistema educacional de São Paulo” (SEE, 2008a). 

Durante o mandato interrompido, José Serra contou com dois secretários de educação, 

primeiramente a professora Maria Helena Guimarães de Castro, assistente da Universidade 

Estadual de Campinas, ex-secretária de Educação em Campinas e ex-secretária executiva do 

Ministério da Educação (MEC) durante o Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC).

Ela assumiu em julho de 2007 e em 2009, de forma inesperada pediu demissão, após 

dois anos à frente da SEE-SP aparentemente por “razões pessoais”. 

Foi substituída por Paulo Renato Souza, ex-reitor da UNICAMP, ex-ministro da educação 

na gestão do presidente FHC, ex-secretário da Educação do Estado de São Paulo no Governo 

Montoro e ex-diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Vale reforçar que em meados da década de 1990 tanto José Serra como Paulo Renato 

e Maria Helena Guimarães de Castro estiveram envolvidos no aligeiramento da nova LDB que, 

desde a década de 1980, passava por discussões entre o Senado e a Câmara dos Deputados, 
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o que resultou segundo SAVIANI (1998) numa lei minimalista com marca distintiva da ideologia 

liberal. 

Todavia, no texto intitulado “carta da secretária” aos professores no caderno de Geografia 

que compõe as diretrizes do currículo São Paulo faz escola emitida pela SEE em 2008, Maria 

Helena Guimarães de Castro diz que “a criação da LDB, que deu autonomia às escolas para que 

definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi um passo importante. Ao longo do tempo, 

porém, essa tática descentralizadora mostrou-se ineficiente” (SEE, 2008a). 

Com este posicionamento, fica clara a articulação de eficiência com a lógica da 

centralização, o que pressupõe controle nas políticas assumidas na gestão do Governo Serra 

na busca por obscurecer a presença dos agentes escolares na participação dessas políticas. Os 

professores e coordenadores pedagógicos transformaram-se em meros executores no processo 

educativo. 

Assim, foram escolhidos especialistas para elaborar o currículo e este em tempo 

acelerado deveria ser implementado nas escolas públicas do Estado de São Paulo. Uma série 

de ações foram criadas no sentido de garantir sua concretização nas escolas.

Muito embora estes agentes não sejam novos no cenário político, sobretudo no 

envolvimento com o PSDB, quando passam a desenvolver as reformas educacionais no Estado 

de São Paulo, depara-se com a oposição de instituições como os sindicatos APEOESP, APASE 

e instituições como CNE e CPP. 

Apresentamos, em seguida, a equipe responsável pela formulação do currículo único 

São Paulo Faz Escola e das ações que o consolida, focamos em suas trajetórias mais gerais 

no espaço educacional e político, que sinaliza o capital (ou capitais) acumulado e os qualifica a 

estarem a serviço de um Governo que idealiza um modelo de sociedade:

Maria Inês Fini, professora aposentada do Departamento de Planejamento Econômico 

e Social da UNICAMP; uma das fundadoras da Faculdade de Educação na UNICAMP; diretora 

do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira); titular da 

Diretoria de Avaliação para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e 

pelo PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) no Brasil; uma das idealizadoras 

do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) na gestão do ex-presidente FHC; assessora de 

Currículo e Avaliação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo; responsável pela 

reestruturação do SARESP na gestão Serra; atualmente é a coordenadora geral do São Paulo 
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Faz Escola da SEE-SP.    

Guiomar Namo de Mello, ex-secretaria municipal da educação de São Paulo na gestão 

Mário Covas (1982-1985); em 1986 elegeu-se Deputada Estadual de São Paulo e em 1988 

contribuiu com seu mandato para a formação do PSDB; em 1990 e 1991 foi consultora da 

preparação de projetos do Banco Mundial de Investimento em Educação na região Nordeste 

e no Estado de Minas Gerais; de 1992 a 1996 viveu no exterior, em Washington trabalhou 

como Especialista Senior de Educação no Banco Mundial e no Banco Interamericano de 

Desenvolvimento; em 1997 foi nomeada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso para o 

cargo de Conselheira do Conselho Nacional de Educação-Câmara de Educação Básica (CNE). No 

CNE, entre outras atividades: Foi Relatora do Parecer das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio; participou da elaboração das Diretrizes Curriculares da Educação Profissional; 

participou da elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores 

da Educação Básica em Nível Superior. Atualmente é diretora da EBRAP – Escola Brasileira 

de Professores, empresa dedicada a estudos, iniciativas e projetos na área de educação inicial 

e continuada de professores da educação básica que tem prestado serviço na elaboração da 

proposta curricular de 5ª a 8ª série e de ensino médio; formulação da política de Educação 

Profissional da Secretaria.   

Lino de Macedo, entre muitas outras experiências no campo acadêmico, foi representante 

da área de Psicologia na CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

superior); presidente da ANPEPP (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 

Psicologia); presidente da SBPD (Sociedade Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento). É 

presidente do conselho Diretor da Associação dos Amigos do Centro Universitário Maria Antonia; 

membro da CERT (comissão Especial de Regimes de Trabalho da Universidade de São Paulo) e 

presentemente Titular da Academia Paulista de Psicologia (cadeira 22); atualmente é Professor 

Titular da Universidade de São Paulo; tem experiência na área de Psicologia, com ênfase na 

Teoria de Piaget, atuando principalmente nos seguintes temas: construtivismo, educação, jogos, 

avaliação e psicologia.

Luís Carlos de Menezes, Professor do Instituto de Física e orientador do programa de 

Pós-Graduação da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-graduação Interunidades 

em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo; foi assessor do projeto interdisciplinar da 

Secretaria Municipal da Educação na gestão Paulo Freire 1989-1992. Atua na área de Educação, 
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em formação de professores, ensino básico, ensino de física e de ciências; atualmente é articulista 

da Revista Nova Escola (Fundação Victor Civita); é membro do Conselho Técnico Científico da 

CAPES para Educação Básica e membro da equipe da UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) do Projeto de Currículos Integrados no Ensino 

Médio.

Ruy Leite Berger Filho (1950-2009), foi Secretário de Estado de Educação de Piauí; 

assessor da Assembléia Legislativa do Piauí; assessor de Planejamento e Orçamento da 

Secretaria de Educação e Cultura de Piauí; consultor na Secretaria de Educação e Cultura 

do Rio de Janeiro; diretor pedagógico no Centro Educacional Santa Teresa no Rio de Janeiro; 

diretor do Departamento de Desenvolvimento da Educação Média e Tecnológica da Secretaria 

de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação e coordenador geral da elaboração 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica em 

Nível Superior na gestão do ex-presidente FHC; consultor da Fundação Kellogg.

A trajetória desses agentes sem dúvida tende a confirmar a articulação dessas políticas 

com as ocorridas na década de 1990 e nos ajudam a questionar quais foram os “possíveis erros” 

cometidos na elaboração ou implementação dos PCNs na gestão FHC que aqui em São Paulo 

buscam-se adequações através das políticas educacionais ocorridas a partir de 2007.

Ainda mostram a ligação desses especialistas em educação com o partido político PSDB 

o que sugere a articulação entre o campo político e o educacional. Cada um desses agentes, 

são detentores do capital cultural, político e o prestígio científico acumulado em suas trajetórias. 

O que produziram não foi apenas um currículo estandardizado, mas toda uma estrutura que 

garante sua aplicação e consolidação nas escolas estaduais paulistas. Optamos em dividir nossa 

análise a partir daqui em dois momentos: na seção III faremos uma análise mais aprofundada 

do currículo e seus princípios, antes porém,  analisaremos a estrutura da política e como foi 

organizada para garantir a implementação do currículo único.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisamos, ao longo deste trabalho, a política educacional implementada pela SEE-SP 

em 2008, que faz parte de um plano de metas do Governo paulista para “organizar melhor o 

sistema educacional de São Paulo” (SEE-SP, 2008a) através da criação de um currículo comum 
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para toda a rede de ensino estadual. Nosso esforço em aprofundar uma melhor compreensão das 

mudanças de legislação, aparentemente desconexas, se justificou no pressuposto de que tais 

motivações eram causadas por intenções, desejos, portadoras de valores, atitudes e práticas.

Optamos, para o desenvolvimento desta pesquisa, por utilizar as concepções de ordem 

social de Bourdieu, onde para o autor, as ações dos indivíduos são concebidas de fora para dentro, 

de forma a compreender o espaço social baseado em múltiplas relações de lutas e dominação 

entre grupo e classes sociais – das quais os sujeitos participam e para cuja perpetuação colaboram 

através de suas ações cotidianas, sem que tenham plena consciência disso. Os indivíduos 

simplesmente agiriam de acordo com o que aprenderam ao longo de sua socialização no interior 

de uma posição social específica e, dessa forma, confeririam às suas ações um sentido objetivo 

que ultrapassa o sentido subjetivo diretamente percebido e intencionado (Nogueira, 2009).

Nessa lógica, o Estado contribui, em medida determinante, para a produção e a reprodução 

dos instrumentos de construção da realidade social. Enquanto estrutura organizacional e instancia 

reguladora das práticas, ele exerce em bases permanentes uma ação formadora de disposições 

duráveis, por meio de todas as constrições e disciplinas a que submete uniformemente o 

conjunto dos agentes. Ele impõe, sobretudo, na realidade e nos cérebros, todos os princípios 

fundamentais de classificação mediante a imposição de divisões em categorias sociais que 

constituem o produto da aplicação de categorias congnitivas, destarte reificadas e naturalizadas 

(Bourdieu, 2007).

Nesta trilha de investigação, traçamos alguns passos para constatar nossos pressupostos. 

Fizemos uso da metodologia da análise documental, onde acredito, que os últimos documentos 

oficiais publicados pelo Governo estadual no nível educacional, constituem uma fonte 

extremamente importante nesta pesquisa. Daí a opção por uma metodologia que não apenas dê 

importância à preparação destes documentos, mas que busque compreender sua elaboração à 

luz de uma análise aprofundada.

Outro cuidado que tivemos, foi em envolver a maior participação dos professores através 

das técnicas qualitativa de aplicação de questionários e entrevistas. Os questionários foram 

aplicados em 10 escolas selecionadas com base na sua localização geográfica na Diretoria de 

Ensino Sul 3, onde sou professor, para identificar o modo como os professores da SEE-SP se 

vinculam aos referenciais das mudanças ocorridas buscando posicioná-lo em relação ao nível de 

consciência das reais intenções do Estado em relação ao campo da educação. 
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Em relação às entrevistas, as informações levantadas demonstram clareza dos 

professores respondentes de que há necessidade de maior mobilização e organização dos 

agentes envolvidos na educação para resistir às imposições do Estado. Muito embora, percebeu-

se que faltou para os professores respondentes das entrevistas uma visão global das ações que 

constitui a atual política. Dessa forma, parece que as mudanças estão desconexas e por tanto, 

confusas em suas intenções. Obviamente não podemos esperar que os agentes envolvidos na 

implementação das políticas consigam perceber suas reais intenções uma vez que estiveram 

distante de suas formulações e estão ocupados de mais para conseguir refletir enquanto exercem 

suas funções de professores.

Orientados por estas conjeturas e procedimentos aos quais buscamos nos manter ao 

longo da pesquisa, chegamos a algumas generalizações que descrevemos a seguir.

Podemos depreender da análise desenvolvida que a elaboração de um currículo único foi, 

neste caso, a forma escolhida pela política educacional do Governo de São Paulo para legitimar 

uma sequência de conteúdos e uma forma igual de ensino com o objetivo de desenvolver uma 

cultura de aprendizagem comum a todos os alunos.  Evidencia-se assim, o refinamento dos 

mecanismos de controle sobre as atividades docentes, obscurecendo a presença dos agentes 

escolares na participação dessas políticas.

Arrolado ao desenvolvimento do currículo está o “desconhecimento” das reais diferenças 

de cultura e condição para a aprendizagem de cada aluno, uma vez que o currículo estandardizado 

ignora, no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e exigências de prazos 

para se aprender no ritmo imposto, das formas de transmissão e dos critérios de avaliação, 

as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes realidades sociais que chegam às 

escolas paulistas.  Assim, tratando de forma igual os desiguais, o sistema escolar impõe um 

processo de desigualdade, exatamente na contra mão do que acreditamos ser o papel da escola.

Ante tais constatações, foi sem surpresa que identificamos a trajetória dos agentes 

envolvidos na elaboração das políticas educacionais no Estado de São Paulo, o que nos revelou 

uma primeira tentativa na década de 1990 frente ao Ministério da Educação do Governo Federal 

em induzir um ideário das políticas neoliberais aqui no Brasil. Tais políticas voltadas para o 

desenvolvimento de mão de obra, que se quer qualificada, mas forma um cidadão preparado 

para um constante amoldamento às demandas do processo de reprodução do capital e assim, 

induz à passividade, à indiferença às questões políticas, facilitando o controle, por parte dos que 
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ganham com as atuais regras do jogo. Consolida assim, o corolário neoliberal enfraquecendo a 

população que fica a mercê da reprodução dos processos excludentes das políticas neoliberais.

Entretanto, em nossa análise, a política educacional do Estado de São Paulo compreende 

que o aluno/cidadão só cumprirá o esperado, na medida em que o professor se encontra distante 

de sua prática intelectual. Dessa forma, o esforço feito para engendrar mecanismos de reprodução 

da desigualdade social na escola é o mesmo utilizado para desqualificar o professor enquanto 

profissional intelectualizado. 

Alijando o professor das decisões referente à sua própria prática e ao cotidiano do aluno 

a SEE-SP pressupõe entender melhor do que o professor, como este deve portar-se e quais as 

necessidades dos alunos. Reduz dessa forma, a profissão de professor a meros transmissores 

do receituário do Estado. Para tanto, um conjunto de ações foram arquitetada para esse fim. A 

divisão da categoria dos professores, tirando direitos e impondo novas obrigações, interferindo na 

isonomia, criando diferentes processos de seleção para a contratação e efetivação do professor, 

instaurando uma política de competição que supostamente premia os “melhores”, mas que, na 

verdade, objetivamente humilha e desqualifica os professores. Mais uma vez, concluímos que o 

grande alvo é a formação de um professor (e aluno/cidadão) disposto a adaptar-se à precarização, 

negando sua autonomia a uma política de conformação e manutenção da ordem instaurada em 

nossa sociedade, que por sua vez, é incapaz de questionar e indisposta a mudanças.

Evidenciou-se na pesquisa que cabe aos professores a persistência em resistir os 

ventos contrários aos ideias de uma escola transformadora. E neste sentido, apontamos para o 

professor de Geografia, preocupado em exercer uma função pedagógica interessado em praticar 

uma certa política do conhecimento e um certo conhecimento da política.

A questão crucial, é que a Geografia não deve se adaptar às tendências do capitalismo, 

nem o professor aceitar passivamente ser agente condutor dos interesses aqui revelados. Mas 

por intermédio da ciência subverter a ordem mesma que a institui. Ainda que completamente no 

interior da ordem, plenamente contrária a ela. 

Como disse a professora Regina:

Fazer com que meu aluno seja crítico, tente entender a sociedade de classes que ele 
vive, tente perceber qual é a situação dele enquanto sujeito social dessa classe que ele 
faz parte.[...] por isso eu ainda tento fazer com que a Geografia seja um instrumento para 
meu aluno de reflexão de crítica à sociedade que ele vive. É muito difícil, mas, acredito 
que a educação é a única forma que eu tenho de fazer com que o aluno da periferia reflita 
na condição dele e eu uso esse espaço para que ele reflita a condição dele, pouco me im-
porta a política do governo, eu acho que é dessa forma que eu, professora de Geografia, 
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posso contribuir para meu aluno.

Fica evidenciado que para romper com a lógica do neoliberalismo é preciso ter clareza 

do campo político bem como das regras do jogo e que a subversão do jogo implica em bem 

conhecê-lo, ou por outro lado, consentiremos, conscientes ou não, em que as concepções de 

mundo e cidadão arquitetados pelos deuses do neoliberalismo sejam verdadeiros tsunamis em 

nossas escolas, arrastando tudo e todos que veem pela frente, impondo sua lógica perversa 

sobre nós. 

Esse foi nosso esforço, jogar luz sobre a política a ponto de facilitar sua interpretação, 

entenebrecida pelas nuvens ideológicas da corrida secular de cada dia, almejando reacender em 

nós, professores, nossa condição de intelectual orgânico.
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A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NAS SÉRIES 
INICIAIS

ELAINE HERRERA DAS NEVES

RESUMO

A Pandemia fez com que as instituições estabelecesse novos critérios e consequentemente novos objetivos com 
as crianças da unidade escolar, pois muitas ficaram remotamente, e agora com o retorno presencial é necessário 
inovar para conseguir alfabetizar os educandos de maneira significativa, assim o Lúdico vem se expandindo nas 
instituições de ensino de todo país, porém, não somente no ciclo I – Ensino Infantil, mas também no Ciclo II - 
ensino fundamental, adequando estratégias que rompem com a alfabetização tradicional, que muitas vezes torna 
a aprendizagem totalmente mecanizada e desestimuladora. As crianças aprenderão durante esses momentos 
de brincadeiras e experiências lúdicas, adequando para o momento em que vivemos, e sempre destacando a 
importância do aprendizado durante todo processo educacional, pois fazendo a alfabetização como parte da rotina 
nas salas de aulas, se alfabetização de uma maneira alegre e divertida, pois interiorizarão de forma significativa e 
estarão vivenciando. A educação se adaptou a nova realidade existente na sociedade em que estamos inseridos, 
assim as instituições de ensino e os professores devem ficar nos educandos e como planejar as aulas nas séries 
iniciais, para que o aprendizado saia das paredes da sala de aula, e se torne conhecimentos essenciais para toda 
vida escolar dos alunos.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Lúdico.

INTRODUÇÃO

O lúdico na educação atual tem sido um dos instrumentos que fomentam um aprendizado 

de qualidade para a criança, a partir das técnicas que promovem o desenvolvimento das 

habilidades fundamentais nesse processo, e o objetivo é poder Alfabetizar os educandos das 

series iniciais de forma lúdica e divertida nas instituições de ensino.

Para que a aula se torne significativa, a ludicidade é de suma importância, pois o educador 

além de ensinar, aprende o que o discente construiu até o momento, condição necessária para 

as próximas aprendizagens.
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O lúdico como ferramenta para a alfabetização, tem sido uma das estratégias mais bem 

sucedidas no que concerne à estimulação do desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem de 

uma criança. Essa atividade é significativa por que desenvolvem as capacidades de atenção, 

memória, percepção, sensação e todos os aspectos básicos referentes à aprendizagem. 

A atividade lúdica é um instrumento que possibilita as crianças à aprenderem relacionar-

se com outros, promove maior desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo. Por meio 

do brincar, a criança experimenta, descobre, inventa, adquire habilidades, além de estimular 

a criatividade, autoconfiança, curiosidade, autonomia, proporciona o desenvolvimento da 

linguagem, do pensamento e da concentração devido a situação de alguns jogos e brincadeiras, 

consequentemente gerando uma maturação de novos conhecimentos.

A escola e o educador precisam estar unidos e estejam em parceria a fim de direcionar 

as atividades com o intuito de desmontar a brincadeira de uma ideia livre e focar em um aspecto 

pedagógico, de modo que estimulem a interação social entre as crianças e desenvolva habilidades 

intelectivas essenciais para a vida escolar e social.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO ESPAÇO ESCOLAR

O lúdico está presente no cotidiano de qualquer educando, por isso, é necessário ressaltar 

e explorar este recurso, para podermos incorporá-lo em nossas práticas pedagógicas de uma 

forma criativa e essencial para que as crianças criem ferramentas para aprenderem brincando e 

proporcionar aprendizagem e prazer aos alunos.

O termo lúdico vem sendo amplamente utilizado em bibliografias que se referem à jogos, 

brinquedos e brincadeiras, mas dificilmente se observa uma definição de cada um desses termos.

Muitas instituições de ensino pelo Brasil vem incorporando o Lúdico nas salas de aula, 

segundo Roloff (2012)

A palavra Lúdico vem do latim Ludus, que significa jogo, divertimento, gracejo, escola. 
Este brincar também se relaciona à conduta daquele que joga, que brinca e se diverte. Por 
sua vez, a função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo: seu saber, 
seu conhecimento e sua compreensão de mundo. Na história de nosso desenvolvimento, 
sabemos que o ser humano tem recebido inúmeras designações: Homo Sapiens, porque 
possui como função o raciocínio para aprender e conhecer o mundo; Homo Faber, porque 
fabrica objetos e utensílios; e, Homo Ludens porque é capaz de dedicar-se às atividades 
lúdicas, ou seja, ao jogo. Pode-se dizer que o ato de jogar é tão antigo quanto à própria 
humanidade. Jogar é uma atividade natural do ser humano. Através do jogo e do brinque-
do, o mesmo reproduz e recria o mundo a sua volta.

Roloff (2012, p.98)
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Há um leque de competências e habilidades no lúdico, mas para que esta prática seja 

viável é preciso que o educador tenha um foco centrado, para conseguir promover atividades 

que favoreçam uma aprendizagem significativa e integral aos seus alunos, para isso é preciso 

demonstrar a importância e a verdadeira função do uso desta ferramenta na aprendizagem, 

considerando o planejamento do professor, bem como seu verdadeiro papel no desempenho 

de sua ação cotidiana para que o lúdico realmente contribua para o desenvolvimento pleno da 

criança. A análise das falas de alguns profissionais da educação, que atuam tanto nas séries 

iniciais quanto na educação infantil, atentando para seu entendimento sobre o assunto em 

questão. O lúdico pode trazer à aula um momento de felicidade, seja qual for a etapa de nossas 

vidas, ressaltando leveza à rotina da unidade escolar e fazendo com que o aluno registre melhor 

os ensinamentos que lhe chegam, de forma mais significativa, pois na educação infantil, no 

ensino fundamental, em qualquer espaço, sempre cabe uma brincadeira lúdica, um intervalo, 

para esquecer a seriedade e aliviar a tensão, antes de começar uma nova jornada. Não é apenas 

na infância que podemos brincar de ser feliz.

O processo pedagógico está atrelado a novas propostas curriculares. Assim a didática 

escolar fundamentou-se em atividades lúdicas através de jogos e materiais concretos, os quais 

passaram a ser considerado um instrumento importante à prática docente e um elemento 

facilitador da aprendizagem na esfera educacional.

Propiciar a ludicidade como instrumento de aprendizagem deveria ser tarefa inerente de 

todo educador, pois, segundo Dorneles (1998) a criança compreende a realidade e “vê o mundo” 

através do brinquedo e é recriando seu mundo e o mundo que vê pela televisão, ruas, passeios, 

que ela se constitui como sujeito.

A atividade lúdica é um instrumento que possibilita as crianças à aprenderem relacionar-

se com outros, promove maior desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo. Por meio 

do brincar, a criança experimenta, descobre, inventa, adquire habilidades, além de estimular 

a criatividade, autoconfiança, curiosidade, autonomia, proporciona o desenvolvimento da 

linguagem, do pensamento e da concentração devido a situação de alguns jogos e brincadeiras, 

consequentemente gerando uma maturação de novos conhecimentos.

Para que a aula se torne significativa, a ludicidade é de suma importância, pois o educador 

além de ensinar, aprende o que o discente construiu até o momento, condição necessária para 

as próximas aprendizagens. A tendência é de superação, desde que o ambiente seja fecundo à 
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aprendizagem e que o mestre tenha noção da responsabilidade que esta busca exige. Estuda-

se o passado, vive-se o presente, busca-se o futuro. Através da ludicidade podemos fazer novas 

perguntas para velhas respostas.

Maranhão ressalta que o brincar pode ser visto como um recurso mediador no processo 

de ensino aprendizagem, tornando-o mais fácil. O brincar enriquece a dinâmica das relações 

sociais na sala de aula. Possibilita um fortalecimento da relação entre o ser que ensina e o ser 

que aprende, pois as crianças aprendem por meio das brincadeiras realizadas em sala de aula, 

tornando algo significativo párea o educando.

A brincadeira torna-se uma necessidade importante para o aluno, pois é por meio dela 

que começa a compreender o adulto e o mundo a sua volta, é um impulso natural da criança, que 

aliado à aprendizagem torna-se mais fácil à obtenção do aprender devido à espontaneidade das 

brincadeiras através de uma forma intensa e total.

É na infância que inicia-se o fantasiar, fazendo um paralelo do mundo real com o imaginário. 

Devido à realidade ser difícil em ser assimilada e aceita, a criança cria seu próprio universo, 

onde encontra-se resoluções para tudo, através de seus personagens imaginários, super-

heróis, princesas, fadas, monstros, bruxas, entre outros, atribuindo seus próprios sentimentos 

nos brinquedos e histórias. Por exemplo, é a boneca que está com raiva porque a mãe brigou 

com ela, ou o urso que está chorando porque o pai foi trabalhar, enfim, as crianças dão vida e 

sentimentos aos objetos inanimados como se fossem pessoas de verdades.

Têm-se até hoje a opinião de que a imaginação da criança é mais rica do que a do adulto. 
A infância é considerada a idade de maior desenvolvimento da fantasia e segundo essa 
opinião, à medida que a criança vai crescendo, diminuem a sua imaginação e a força de 
sua fantasia. [...] Goethe dizia que as crianças podem fazer tudo de tudo, e essa falta de 
pretensões e exigências da fantasia infantil, que já não está livre na pessoa adulta, foi 
interpretada frequentemente como liberdade ou riqueza da imaginação infantil (...). Tudo 
isso junto serviu de base para afirmar que a fantasia funciona na infância com maior ri-
queza e variedade do que na idade madura. A imaginação da criança [...] não é mais rica, 
é mais pobre do que a do adulto; durante o desenvolvimento da criança, a imaginação 
também evolui e só alcança a sua maturidade quando homem é adulto.

(VYGOTSKY apud ELKONIN 1998, p.124)

 

A educação por meio do lúdico possibilita um favorável crescimento da criança, investindo 

numa elaboração íntegra do conhecimento infantil. Enquanto joga e brinca, podem ser recriados 

conceitos cotidianos, compreendendo, encenando, reelaborando a realidade, contribuindo 

assim para uma maneira melhor de se relacionar com o outro e desenvolvendo sua identidade 

e autonomia.
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O lúdico como método pedagógico prioriza a liberdade de expressão e criação. Por meio 

dessa ferramenta, a criança aprende de uma forma menos rígida, mais tranquila e prazerosa, 

possibilitando o alcance dos mais diversos níveis do desenvolvimento. Cabe assim, uma 

estimulação por parte do adulto/professor para a criação de ambiente que favoreça a propagação 

do desenvolvimento do educando, por intermédio da ludicidade.

A atividade lúdica fornece uma evolução nas funções das habilidades psíquicas, da 

personalidade e da educação. Por meio dos jogos e brincadeiras a criança aprende a controlar os 

seus impulsos, a esperar, respeitar regras, aumenta sua autoestima e independência, servindo 

também para aliviar tensões e diminuir frustrações, pois através do brincar a criança reproduz 

situações vividas no seu habitual, reelaborando através dos faz de conta.

LEITURA E CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES NAS SÉRIES INICIAIS: VISANDO A 

ALFABETIZAÇÃO

Se o aluno “lê”, produz texto desde a sua entrada na escola, como é possível que haja 

tanto cidadãos com problemas de compreensão e leitura daquilo que leem? O pesquisador 

norte – americano Martin Carnoy elaborou recentemente uma avaliação da escola brasileira 

e aponta a capacitação dos professores para o trabalho em sala de aula como sendo um dos 

principais problemas educacionais brasileiros. A fragilidade na capacitação estende-se a todas 

as licenciaturas.

A linha de raciocínio de Carnoy diz que para ensinar, o professor deve ser bem treinado 

precisa dominar o conteúdo de sua matéria e ensinar de maneira atraente ao seu aluno e não 

ser um bom teórico, defender teorias sem saber como funcionam na prática. (MARTIN, Veja.com.

Edição 2132 de 30 set de 2009).

Bortoni Ricardo elaborou um modelo de referência para a formação e o trabalho do 

professor como agente de letramento e o segundo modelo é o modelo de referência para o 

desenvolvimento da compreensão leitora baseado no teste do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA).

Há um estudo no qual Bortoni coloca que existem cinquenta e sete conhecimentos 

específicos de alfabetização e letramento que o professor de Educação Infantil deve ter. Alguns 

deles são:
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1. Desenvolver recursos para facilitar a integração entre os conhecimentos de língua 
oral que os alunos traduzem consigo para a escola e as competências de leitura, escrita e 
oralidade que vão adquirir ou aprender;

2. Atentar para a transição para os modos de falar para os modos de escrever e ler;

3. Avaliar as capacidades relacionadas à alfabetização, incluind avaliação diagnosti-
ca; 

4. Identificar as qualidades de um bom livro didático para o trabalho c a língua portu-
guesa levando em conta a série escolar m que atua;

5. Refletir sobre as convenções da língua escrita, inclusive pontuação;

6. Identificar, em episódios de trabalho pedagógico de alfabetização em

sala de aula, um método ou métodos de alfabetização subjacentes àquela prática;

7. Reconhecer as diferenças entre ser alfabetizado e ser letrado;

8. Identificar exercícios de alfabetização voltados para o desenvolvimento da cons                                
ciência fonológica;

8.1 Localizar informações explícitas em textos simples;

8.2 Reconhecer o assunto do texto;

8.3 Reconhecer a finalidade do texto;

9. Desenvolver o trabalho pedagógico adequado aos tipos textuais, gêneros de textos                        
e demandas sociais;

9.1 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, entre outros; 

(BORTONI – RICARDO; MACHADO; CASTANHEIRA. 2010. p. 19 – 23)

Para Bortoni também existem vinte e nove conhecimentos específicos, de alfabetização 

e letramento que o professor de educação do ensino fundamental, do quinto ao nono ano e 

ensino médio, deve ter entre eles cita-se alguns:

1. Distinguir fato de opinião;

2. Comparar textos;

3. Entender a ideia principal de um texto;

4. Inferir a relação entre uma sequência de fatos; 

(BORTONI – RICARDO; MACHADO; CASTANHEIRA. 2010. p. 23 -4)

O educador deve sempre fazer uma leitura tutorial, ou seja, aquela em que ele faz a 

mediação durante o processo de leitura e compreensão. O professor interage com os alunos 

com o objetivo de conduzi-los à compreensão do texto; é uma leitura compartilhada.

“Ler, por ler nada significa a leitura é um meio, um instrumento e, nenhum instrumento vale 
por si só, mas pelo bom emprego que dele chegamos a fazer” (FILHO. 1950 p. 23).
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Para se aprender qualquer conteúdo é necessário desenvolver habilidades para ler 

textos específicos, portanto todo professor deve ser professor de leitura para integrar saberes 

e construir novos. Por meio da leitura os educadores transmitirão informações necessárias aos 

educandos, que consequentemente transformará as informações em conhecimento e aplicarão 

em sua vida particular e social, preparando os educandos para viver na sociedade capitalista que 

visa a leitura e a escrita.

Por viver em uma sociedade centrada na escrita, não basta aprender a ler e a escrever 

é necessário desenvolver a competência para usar a leitura e a escrita. Isso é ser letrado. O 

professor influencia diretamente o aluno, pois ele sendo leitor, seu aluno terá chances maiores 

de se tornar um bom leitor.

[...] ler é um ato interpretativo, o qual consiste em saber guiar uma série de raciocínios 
para a construção de uma interpretação da mensagem escrita, a partir da informação pro-
porcionada pelo texto e dos conhecimentos do leitor. Ao mesmo tempo, ler implica iniciar 
outra série de raciocínio para controlar o progresso dessa interpretação, de tal forma que 
possam ser detectadas as possíveis incompreensões produzidas durante a leitura.

(COLOMER 2001, p. 127)

Colomer afirma que a leitura é uma atividade cognitiva que requer um envolvimento do 

professor leitor na busca de significados e compreensão na interpretação dos conteúdos.

ATRIBUIÇÕES DO EDUCADOR ALFABETIZADOR NA INSERÇÃO DO LÚDICO

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser 

vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, 

o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara 

para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e 

construção do conhecimento.

O profissional envolvido com jogos e brincadeiras no ambiente escolar, de acordo com 

Negrine (1994, p. 13) deve estar preparado não apenas para atuar como animador, mas também 

como observador e investigador das relações e acontecimentos que ocorrem na escola.

A formação lúdica de professores é, hoje, uma preocupação constante para aqueles que 

acreditam na necessidade de transformar o quadro educacional presente, pois da forma como 

ele se apresenta fica evidente que não condiz com as reais necessidades dos que procuram a 
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escola com o intuito de aprender o saber, para que, de posse dele, tenham condição de reivindicar 

seus direitos e cumprir seus deveres na sociedade. O professor é a peça chave desse processo, 

e deve ser encarado como um elemento essencial e fundamental. Quanto maior e mais rica 

for sua história de vida profissional, maiores serão as possibilidades de ele desempenhar uma 

prática educacional consistente e significativa. Desse modo, Nóvoa (1991, p. 34) evidencia:

Não é possível construir um conhecimento pedagógico para além dos professores, isto 
é, que ignore as dimensões pessoais e profissionais do trabalho docente. Não quer di-
zer, com isso, que o professor seja o único responsável pelo sucesso ou insucesso do 
processo educativo. No entanto, é de suma importância sua ação como pessoa e como 
profissional. (Nóvoa. 1991, p. 34)

Assim, ao incluir no planejamento uma atividade lúdica, o professor deve antes adequar 

o tipo de jogo ao seu público e ao conteúdo a ser trabalhado, para que os resultados venham 

ser satisfatórios e os objetivos alcançados. Outras considerações são enfatizadas por Fortuna 

(2003, p.10) ao trabalho lúdico do professor como:

• O professor deve se preocupar em construir uma relação democrática e respeitosa 

com as crianças em todas as situações, principalmente no que diz respeito à 

conservação dos jogos e brinquedos.

• Os jogos devem ser elaborados, junto com as crianças, os combinados e as regras 

de utilização e manutenção dos materiais, como por exemplo: “quem brincou 

guarda” ou “no final da brincadeira todos devem guardar “os materiais” e até a 

localização dos jogos nas estantes”.

• Cabe ao educador oferecer materiais variados e interessantes e que, principalmente, 

estimulem a imaginação infantil.

• Além dos jogos e brinquedos estruturados (fabricados), sugere-se que o educador 

incremente este aceso através da contribuição de novos jogos, utilizando- se 

basicamente de sucatas. Estes materiais (que normalmente são descartados como 

lixo) apresentam uma infinita variedade de cores, formas, texturas e tamanhos e 

possibilitam que as crianças montem, desmontem, construam (castelos, cabanas, 

comidinha para o doente, um navio, etc.) e brinquem.

• O espaço da sala ocupada pelas crianças é outro ponto que deve ser observado 

com atenção. É interessante que elas tenham área livre para brincar, assim como 
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opções de mexer no mobiliário, montar casinhas, vendinhas, cabanas, tendas, circo 

etc.

• A rotina diária e o tempo que as crianças têm à disposição para brincar também 

devem ser considerados. Deve-se procurar dar tempo suficiente para que as 

brincadeiras surjam se desenvolvam e se encerrem.

• O educador não deve ser um mero espectador que apenas intervém em casos 

de acidentes, brigas ou choros. Nem tampouco ter sempre a iniciativa de propor 

e coordenar as brincadeiras. É necessária certa dose de sensibilidade para saber 

distinguir em que momentos sua presença mais ativa é fundamental (como, por 

exemplo, para estimular a participação de determinadas crianças ou propor novas 

brincadeiras) e as ocasiões em que é preferível deixar que as próprias crianças 

interajam, organizem e reinventem as brincadeiras.

Desta forma, o educador que deseja usar o jogo como ferramenta educacional usará 

estas observações, aplicando jogos que suscitem diferentes formas de cooperação entre os 

alunos, mesclando times e elementos, trabalhando com as lideranças, incentivando desafios e 

criando situações que façam florescer as habilidades e competências dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O lúdico viabiliza uma série de aprimoramentos em diversos âmbitos dos desenvolvimentos, 

cognitivo, motor, social e afetivo. Através do brincar a criança inventa, descobre, experimenta, 

adquire habilidades, desenvolve a criatividade, autoconfiança, autonomia, expande o 

desenvolvimento da linguagem, pensamento, proporcionando além de situações prazerosas, 

o surgimento de comportamentos e assimilação de regras sociais. Ajuda a desenvolver seu 

intelecto, tornando claras suas emoções, angústias, ansiedades, reconhecendo suas dificuldades, 

proporcionando assim soluções e promovendo um enriquecimento na vida interior da criança.

O educando demonstra seus desejos, assim como nos sonhos, fantasias por meio dos 

jogos e brincadeiras, principalmente naquelas de faz de conta, onde seus sentimentos são 

expostos através do simbólico. Por meio do brincar, à apreensão da realidade é mais fácil, o 

brinquedo vai muito mais além de um simples produto, torna- se um processo pelo qual é de 
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fundamental importância no desenvolvimento da infância.Para ensinar a ler e a escrever é preciso 

que o profissional da área da educação seja esse tipo de modelo, consequentemente será mais 

fácil ter um aluno leitor e produtor eficiente.

Os responsáveis pela educação básica no Brasil devem se preocupar com a formação 

daqueles que prepararam os futuros leitores, porque se na base houver o interesse e a habilidade 

na leitura, quando adulto, esta habilidade tenderá a estender nos níveis superiores da educação.

Portanto nas instituições de ensino é fundamental que usem o lúdico em sala de aula 

para conseguir alfabetizar os alunos, pois assim aprendem por prazer, e todas as informações 

transmitidas tornará em aprendizagem, pois por meio das brincadeiras, o educando encontra 

apoio para superar suas dificuldades de aprendizagem, e consegue viabilizar uma maneira de 

achar soluções, e superá-las, e não apenas memorizar.
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EDUCAÇÃO E A PREOCUPAÇÃO COM O AMANHÃ; EDUCAÇÃO E O MEIO AMBIENTE

ELIANE DIAS

RESUMO

Com base no exposto, neste artigo pretendemos fazer uma revisão e análise do desenvolvimento sustentável e 
educação ambiental, um processo em construção que deve incluir projetos que, além de assegurar a redução da 
desigualdade, deve também envolver também ações voltadas gerar, na cidadania, uma formação em valores éticos, 
que garantam a responsabilidade, conhecimento e capacidade de identificar e enfrentar conjuntamente a solução 
problemas ambientais bem como promover a participação social e a educação ambiental.

Palavras-chave: Educação; Meio Ambiente; Preservação. 

INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável têm como objetivo disseminar 

conhecimento e valores, promover comportamentos e desenvolver as habilidades necessárias 

para participar de forma responsável e eficaz na prevenção e solução de problemas relacionados 

vida humana no meio ambiente e a manutenção (ou restauração) da qualidade do meio 

ambiente. Atualmente, a educação ambiental é cada vez mais chamada de educação para o 

desenvolvimento sustentável. Esta educação combina a abordagem sistêmica do meio ambiente 

e educação cívica com gestão integrada, que levam ao entendimento e aquisição da complexidade 

ambiental através de seus métodos e aplicação da educação à percepção do todo e do real. Os 

modelos educacionais correspondentes a essa educação variam de acordo com o ambiente e 

socialização dos indivíduos. Este discernimento entre educação cívica e educação ambiental 

ajuda a desenvolver mentalidades, comportamentos e práticas preocupadas com a preservação 

de recursos e equilíbrio do ecossistema. Sem esse discernimento, a aquisição de conhecimento é 

reduzida a uma competência teórica. A educação para o meio ambiente se destaca em diferentes 
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culturas humanas devido a importância dada às referências locais e à compreensão do papel 

ecológico de cada espécie – inclusive a nossa – no sentido de potencializar a ação humana, 

tornando os cidadãos portadores de valores humanistas e democráticos, mobilizados para sua 

implementação de uma cultura que vise a manutenção das futuras gerações e desenvolvimento 

sustentável, numa ação conjunta e eficaz de cidadania.

De fato, quanto mais nos concentramos na pessoa (educação pelo meio ambiente), mais 

nos arriscamos a negligenciar o meio ambiente, o que alguns consideram um “playground”. 

Isto é evidenciado por certas práticas ditas educacionais, nas atividades que estão muito na 

moda hoje, muitas vezes conduzidas sem levar em conta os danos causados à natureza. Porém, 

quanto mais nos concentramos no ambiente, mais nos arriscamos a esquecer para qual público 

estamos nos dirigindo, dando ao aluno linguagem inadequada.

Falar de educação ambiental e desenvolvimento sustentável constitui uma direção de 

ensino e aprendizagem, que inclui uma formação integral que deve ser apoiada por valores 

e princípios, mas acima de tudo de uma concepção ética. Pode-se entender, então, que a 

educação deve envolver uma estratégia de aprendizagem, tendendo ao fortalecimento de uma 

personalidade responsável, com a capacidade de reconhecer e interagir com seu ambiente; É 

necessário, portanto, que esse conceito de educação integral para o desenvolvimento sustentável 

assuma uma posição que inclua o reconhecimento de problemas ambientais e a necessidade 

de aprender para interagir com o meio ambiente. A partir desse conceito de educação para o 

desenvolvimento sustentável deve, acima de tudo, fomentar uma ação do estrito quadro ético e 

moral.

Ética, como um ramo da filosofia, centra-se no estudo e avaliação de comportamentos 

humanos, à luz de princípios e valores morais, considerando a ações sobre o que é certo ou 

errado, o que é bom ou ruim, levando em consideração as razões e razões para tais ações. A ética 

evoluiu ao longo dos séculos como os seres humanos confiaram às intenções e consequências 

de suas ações e condutas. Destas referências sobre a natureza do comportamento humano, 

surgiu a necessidade de desenvolver uma maior e melhor consciência que dá direção ética ao 

pensamento e ação humana. Nesse sentido, uma das causas e problemas fundamentais dos 

problemas ambientais globais é a fraqueza ou ausência de valores.

Não se pode alcançar uma educação para o desenvolvimento sustentável, se você não 

participar como princípios fundamentais, os componentes éticos e os valores humanos. 
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EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O conceito de desenvolvimento sustentável tem sido interpretado de diferentes maneiras 

das quais foram concebidas, o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias 

necessidades.

“Em virtude desta realidade a Educação Ambiental tem como um dos principais objetivos 
buscar uma metodologia de ensino que leve à reflexão sobre a postura do ser humano 
em relação aos mecanismos responsáveis pela degradação do meio ambiente e pela for-
mação da consciência ecológica de cada cidadão sem deixar de incluir nesta discussão 
a construção do conhecimento considerando a transversalidade deste tema e a inclusão 
do mesmo nos projetos curriculares [...]” (SANTOS; SANTANA; NAKAYAMA, 2010, p.3).

Tem sido um conceito revolucionário na medida que para entender e internalizar 

é necessário envolver os componentes de meio ambiente, economia e sociedade, a cultura 

está envolvida como pilar neste conceito, assim é considerada determinante na maneira como 

as pessoas agem no mundo contra o desenvolvimento sustentável. De acordo com o acima 

exposto, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, visa fortalecer os vínculos entre 

cultura e educação, cujo objetivo é fazer inventários de patrimônio tangível e intangível, para 

que, por meio de propostas e decisões participativas possam ser tomadas em conjunto a fim de 

contribuírem para gerar soluções a futuros fatores ambientais definitivamente, o componente 

cultural é fundamental nas decisões ambientais.

Nesse sentido, a política de educação ambiental dentro de seus critérios deve estimular a 

interculturalidade, a diversidade cultural, o intercâmbio e o diálogo como um aspecto fundamental 

para abordar o conceito de educação ambiental. Por outro lado, o desenvolvimento sustentável 

deve ser analisado por meio de uma visão sistêmica, já que é uma abordagem que pode fornecer 

uma perspectiva mais útil do que outras formas de análise. Não se pode pensar em conceitos 

que compõem a sustentabilidade de forma independente, porque o sucesso ou fracasso do 

desenvolvimento sustentável depende de como esses componentes são integrados para enfrentar 

os desafios do desenvolvimento econômico e a maneira como os problemas ambientais e sociais 

são abordados.

“As pessoas, na sociedade de risco, são instigadas – para não dizer forçadas – a repensar 



157

seus valores, modos de vida e o modelo econômico de desenvolvimento. Velhas práticas 
políticas sucumbem. Decisões políticas são tomadas fora dos espaços institucionais tra-
dicionais da democracia representativa, não dependendo mais tanto dos parlamentos e 
governos eleitos.” (BARBOSA 2008, p.6)

É importante fomentar um conjunto de atributos necessários para a sustentabilidade do 

ecossistema como um todo. Dentro dos quais são considerados o seguinte: a disponibilidade 

de recursos, a capacidade de se adaptar, bem como, a capacidade de compreender e detectar 

mudanças pelas quais elas passam pelo mundo exterior; as funções gerais relacionadas à 

resiliência e estabilidade, e a capacidade de resposta o que se relaciona a ver com a capacidade 

do sistema sócio-ecológico para lidar com as mudanças. Agora, o chamado capital natural não 

é substituível por nenhum tipo de capital humano, em vez disso, eles são complementares, 

ambos intervêm na evolução de uma sociedade. Nessa busca por conceitos de sustentabilidade, 

conseguimos diferenciar dois tipos de tendências, fraca sustentabilidade e forte sustentabilidade, 

o primeiro poderia ser analisado, como a viabilidade ao longo do tempo; enquanto o segundo 

pode ser definido como a viabilidade da relação que mantém com um ecossistema. O conceito 

de ambiente subjacente a essa concepção de sustentabilidade é sistêmico e global. O sistema 

socioeconômico está integrado ao ecossistema e é um sistema aberto, matéria e energia 

(recursos) estão continuamente entrando e deixando resíduos; a viabilidade dessa interação 

depende da manutenção de processos ecossistêmicos.

Existem várias interpretações e nuances deste conceito, onde as diferenças são 

estabelecidas entre a sustentabilidade ecológica, social e econômica, alguns estudos consideram 

que tais tipos de a sustentabilidade constituirá as dimensões sob um único conceito, no entanto, 

o conceito é importante na medida em que pode materializar-se na prática, pois é claro que não 

há integração das diferentes dimensões. Esta integração deve ser refinada a partir do mesmo 

por decisões políticas e de uma abordagem do trabalho interdisciplinar que permite ter visões e 

objetivos frente às ações e decisões para gerar verdadeiros processos de sustentabilidade.

O termo “desenvolvimento sustentável”, tem um significado muito amplo, porque 

implica num conjunto de mudanças na estrutura econômica, social, institucional e política dos 

diferentes países do mundo. É sinônimo de melhoria, progresso, indica mudanças para uma 

situação preferível à atual, que leva a uma transformação positiva. A introdução do conceito de 

sustentabilidade à educação requer preocupação com as mudanças da consciência social diante 

dos recursos naturais, portanto, a consciência ambiental deve ser um processo coletivo que 
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permite a solução ou mitigação dos grandes impactos ambientais que estão sendo apresentados 

em todo o mundo e que também trouxe consequências sociais significativas. Neste sentido, 

a educação desempenha um papel importante, porque através dela podemos encontrar uma 

maneira de entender os problemas ambientais globais, mas que, ao mesmo tempo, contribui 

para gerar habilidades que possibilitam encontrar soluções juntos a partir de uma visão do futuro.

Fomentar a realização de diferentes ações para o desenvolvimento sustentável com 

a finalidade de propor uma nova direção ao ensino e aprendizagem para todas as pessoas 

promove educação de qualidade e integra todos, sem exceção, estimula valores, princípios e 

práticas necessárias para os desafios atuais e futuros. A capacidade de enfrentar os problemas 

associados à falta d’água,a biodiversidade, geração de energia, mudança climática, mitigação 

e adaptação do risco e desastres, a perda da diversidade, a crise alimentar, as ameaças contra 

saúde, vulnerabilidade social e insegurança, entre outros, são elementos cujos a educação deve 

se debruçar. Um aspecto importante é que ainda existem múltiplas interpretações e concepções 

de educação para o desenvolvimento sustentável, e, nesse sentido, não tem sido possível realizar 

ações verdadeiras que contribuam para o cumprimento com seus objetivos.

De acordo com isso, a desigualdade também é considerada um fator determinante para 

o descumprimento das metas estabelecidas. Vai passar, sem dúvida, muito tempo até que seja 

possível atingir a conformidade com os diferentes itens determinados para a educação para o 

desenvolvimento sustentável. Uma transformação educacional que vai desde a modificação da 

estrutura, a gestão, currículos e nos espaços e estratégia de formação e aprendizagem, deve 

ser estimulada, isto é, não se trata apenas de uma mudança no conteúdo, mas uma mudança 

sistêmica.

EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Desde a chegada ao mundo, a criança compartilha com a família o seu espaço educacional 

por excelência. Lá se adquire aprendizado, valores e comportamentos que estabelecem as 

bases do desenvolvimento integral. Esse contexto de amor, contenção, encorajamento, apoio 

e acompanhamento forjará sua personalidade. Para que esse processo ocorra, é essencial que 

haja respeito e compreensão: as crianças precisam além de compreensão, paciência, reforço 

e firmeza, num clima de afeto e motivação positiva, embora, infelizmente, muitas vezes e por 
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diferentes razões, não seja a realidade que as crianças experimentam.

“A apresentação de temas ambientais no ensino primário deveria se fazer com ênfase 
em uma perspectiva de educação geral, dentro do marco, por exemplo, das atividades 
de iniciação e junto com as atividades dedicadas à língua materna, à matemática ou a 
expressão corporal e artística. O estudo do meio ambiente deve recorrer aos sentidos das 
crianças (percepção do espaço, das formas, das distâncias e das cores), e fazer parte 
das visitas e jogos. O estudo do entorno imediato do aluno (casa, escola, caminho entre 
ambos) reveste-se de muita importância” (DIAS, 1992. p, 122).

Esta educação informal é determinada pela educação de pais e cuidadores adultos 

estabelecendo limites, mostrando exemplos e dando mensagens que guiarão seu caminho. Mas 

quando a criança cresce novos ambientes são abertos que consolidam o curso e acrescentam 

importantes contribuições para essa construção. As primeiras observações da natureza levam as 

crianças a aprofundar em seu mundo algumas visões de extrema importância que já lhes foram 

dadas por meio de outros estímulos, como histórias populares ou contos de fadas.

A educação formal extra-familiar, que com ciência e técnica visa crescimento e conquistas 

que servirão de base para diversas condutas no meio social permite as primeiras manifestações 

no sentido da preservação ambiental. É a chamada educação infantil, que abrange diferentes 

modalidades de ensino e aprendizagem para crianças desde as primeiras semanas de vida até a 

entrada na escola primária (0 a 6 anos), ainda nessa fase a criança descobre que a vida e o meio 

ambiente devem ser protegidos. A educação infantil inclui creches, pré-escolas, programas de 

bem-estar social para crianças, etc., o período de cuidado e educação das crianças nos primeiros 

anos de vida, fora da família. Nessa perspectiva os projetos educacionais são de singular 

importância, pois a partir de práticas simples como por um feijão em um algodão umedecido ela 

pode presenciar o brotar da vida.

É importante ter em mente que as variáveis educacionais (familiares e extrafamiliares) 

são coexistentes e complementares, não são estanques, mas interagem de forma permanente 

e dinâmica.

A educação institucional vem em resposta ao abandono de crianças pequenas e serviu 

para mantê-los longe dos perigos e tinha uma custódia papel e cuidados as classes populares. 

Era incomum falar sobre uma verdadeira preocupação educacional. A criança é uma construtora 

ativa de seu desenvolvimento, que não consegue sozinho, mas cercada por sua família e cultura. 

Assim, nos primeiros anos de vida, a partir da mãe ou outra pessoa significativa, as matrizes 

de aprendizagem estão consolidadas. Nesse cenário, o contexto pode promover ou dificultar 
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seu desenvolvimento. A criança autônoma constrói seu próprio plano de ação a partir de sua 

iniciativa única, questionando, surpreendendo e descobrindo. Não se ele é dominado pelo que 

deveria estar, presente na imaginação dos adultos, tentando estimulá-la a usar recursos ou 

funções que ela ainda não possui, dificulta seu desenvolvimento forçando-a a usar esquemas 

inapropriados. Mesmo assim, a educação e o cuidado nos primeiros anos de vida continuaram a 

ser considerados, em sua maioria, como uma questão na qual a intervenção se justifica apenas 

como resposta ao aprendizado enquanto elemento substancial para a vida.

POSSIBILIDADES DE TRABALHO E REFLEXÃO EM SALA DE AULA

Podemos selecionar algumas ideias que poderão servir como instrumento de reflexão 

e análise na prática pedagógica nas escolas de educação infantil. Essas ações de baixa 

complexidade podem ser aplicadas de acordo com as faixas etárias das crianças. Iremos expor 

algumas situações que poderão auxiliar o trabalho docente. Economizar agua demonstra uma 

ação importante para ensinar as crianças que se trata de um recurso escasso, e portanto, deve 

ser usado com responsabilidade, por isso devemos mostrar-lhes pequenas coisas que ajudam a 

economizar água, como fechar a torneira quando escovar os dentes, ou não demorar no banho, 

etc... são também alvo de preocupação a economia com relação a energia elétrica, a poupança, 

é importante para que as crianças internalizem que a energia elétrica representa um custo para 

o meio ambiente. Portanto, ensiná-los a desligar a luz quando saem de uma sala, não acender 

luzes insuficientes ou não deixar as coisas ligadas que não estão sendo usadas são pequenos 

gestos que cuidam do ambiente.

Manter o ambiente limpo também é uma tarefa na qual as crianças podem colaborar. 

Portanto, ensinar-lhes que não devem jogar papéis ou embalagens no chão e que, se não houver 

lixeiras nas proximidades, elas devem ser guardadas em seus bolsos até encontrarem uma 

dá maior possibilidade de trabalhar a autonomia dos educandos. Outra ação de grande valia 

é proporcionar uma análise de, colecione todo o desperdício gerados e levem isto para poder 

depositar no recipiente apropriado que será entregue pelo professor – seria bom aqui evitar 

elementos de natureza orgânica – ao final da semana os alunos poderão separá-los para alguma 

ação de reciclagem e refletirem acerca da preservação. Compartilhar brinquedos, material, 

escola, roupas, etc., é um gesto generoso com o meio ambiente, uma vez que os recursos são 
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limitados, de modo que o compartilhamento de bens materiais contribui para não sobrecarregar 

os recursos. Assim, é bom ensinar-lhes que, quando não vão usá-los, podem ser dados a alguém 

que o faça.

As crianças gostam de desenhar e ensiná-los a ser respeitoso com a natureza é necessário 

para o cuidado do meio ambiente e expressar suas preocupações, desejos, emoções, sonhos, 

etc. no papel. O desenho é necessário para o seu desenvolvimento pessoal por tudo o que ele 

traz, mas essa tarefa também pode ser sustentável se, em vez de utilizarmos novas folhas para 

cada desenho, reutilizarmos o verso das folhas já utilizadas. As plantas são seres vivos aos 

quais devemos cuidar, pois também são necessárias para limpar a atmosfera e cuidar do nosso 

ecossistema. Portanto, elas não devem ser pisadas, pelo contrário, é bom ensinar as crianças 

a cuidar das plantas, uma vez que são pequenas e em constante processo de socialização. O 

mobiliário é para todos, então é fundamental que as crianças cuidem dele como responsabilidade 

e autonomia. Desse modo, ensinar-lhes a ser respeitosos e cuidadosos com tudo o que existe 

em nosso meio ambiente e que tudo aquilo pertence a todos os cidadãos. Do mesmo modo 

o respeito animal também faz parte do ensino da ecologia. Animais, de estimação e animais 

selvagens, são seres vivos que devemos cuidar e respeitar. No caso de animais de estimação, 

pode-se propor as crianças o cuidado para com eles, alimentando-os, levando- os para passear, 

fornecendo-lhes os serviços médicos necessários e, acima de tudo, ensinando-as a respeitar 

seu espaço e tratá-los com amor. Por último, mas não menos importante deveu ensinar-lhes 

respeito pelas outras pessoas com quem dividirão os espaços sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da educação para o desenvolvimento sustentável, compreendemos os processos 

de educação que capacitam as pessoas a reconhecer e avaliar os problemas globais do presente e 

do futuro e a participar das etapas de desenvolvimento necessárias para dar acesso às gerações 

presentes e futuras para habilitar os recursos de que precisam para atender suas necessidades.

A urgência das preocupações com o desenvolvimento sustentável torna mais fácil para 

as partes interessadas na educação ambiental alcançar as metas políticas de desenvolvimento 

(por exemplo, reduzir o uso de recursos), e prioridade de sua educação. A educação para o 

desenvolvimento sustentável, no entanto, perderia o objetivo final se a escola não caminhasse 
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em conjunto com a preocupação da educação sustentável – ajudar as pessoas a desenvolver seu 

potencial de desenvolvimento. Seria reduzido a um instrumento da política ou um instrumento 

daqueles que acreditam que sua visão das coisas é a única possível. E em segundo lugar, ela 

correria um grande risco de fracasso. Por isso, defendemos nesse trabalho a construção de 

uma educação para o desenvolvimento sustentável a partir de uma compreensão reflexiva da 

educação, que oferece às pessoas razões para lidar com tópicos relevantes para o futuro.

Neste caso, o desenvolvimento sustentável dentro do processo de educação é apresentado 

como um conceito normativo subjacente ao objetivo da justiça distributiva. O objetivo final é 

promover as habilidades necessárias para entender as relações complexas entre as dimensões 

ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável e trabalhar em soluções para 

problemas presentes e futuros. Isso também inclui as suas próprias necessidades e estilos de 

vida para refletir e avaliar os objetivos do desenvolvimento sustentável, as implicações de suas 

próprias ações em relação à preservação, dependendo da situação conscientemente – mas para 

ser capaz de optar por ação sustentável.

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável desdobra as questões, conforme 

apropriado, do ponto de vista ambiental, econômico, social e global. Acima de tudo, as estruturas 

de cooperação com instituições e iniciativas de diferentes áreas são conducentes a isso. As 

escolas devem cada vez mais desdobrar esforços no sentido de ampliar as possibilidades de 

produção do conhecimento ambiental e reflexão para a preservação dos elementos essenciais 

para que os seres vivos possam se perpetuar longe dos riscos iminentes da extinção.
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EDUCAÇÃO EM AÇÃO: PSICOPEDAGOGIA E OS DESAFIOS DO COTIDIANO ESCOLAR

ELISA MARIA BRITO DA SILVA PONTE

RESUMO

O presente artigo objetiva esclarecer a importância da inserção da Psicopedagogia no cotidiano escolar. Certamente a 
Psicopedagogia nos apresenta diversas formas de nos conhecermos e nos desenvolvermos melhor, numa educação 
mais democrática na qual o aluno tenha a oportunidade de conhecer, compreender e transformar sua realidade. 
A Psicopedagogia como campo do conhecimento que investiga a aprendizagem e seus possíveis impedimentos 
e considerando a escola como sua área de atuação prioritária, deve assumir um compromisso sério e relevante 
com a oferta de ensino de qualidade para todos, sem exceção. Não é só o fracasso escolar que nos interessa; 
antes de tudo, buscamos os caminhos que promovem o sucesso escolar, a relação vitoriosa da criança com o 
processo de aprendizagem que envolve o resgate do prazer e da alegria que se insere no ato de aprender. Que em 
nosso país seja implementada a Psicopedágogia no cotidiano escolar, visando à melhoria da qualidade de ensino, 
garantindo que a todos os brasileiros seja dada a mesma oportunidade de serem reconhecidos enquanto cidadãos 
de deveres, mas também de direitos. Essa pesquisa tem como objetivo central elucidar a relevante importância da 
educação em ação promovendo uma educação mais eficiente e significativa, ou seja, de melhor qualidade a partir 
da implementação da Psicopedadagogia no cotidiano escolar dos brasileiros. O mfitodo utilizado é de renovação, 
com método de procedimento histórico, a pesquisa caracteriza-se de campo e, agrega conhecimentos adquiridos 
por meio da coleta de dados com profissionais da educação e a comunidade educativa. Os resultados obtidos 
fomentam uma vontade imensa de fazer a diferença e atuar de forma mais qualitativa e eficaz, expandindo os 
conhecimentos referentes à psicopedagogia.

Palavras-chave: Educação; Psicopedagogia; Ação; Cotidiano; Escolar.

INTRODUÇÃO

A Psicopedagogia é uma área do conhecimento ainda muito jovem, vem sendo construída 

há pouco tempo, especialmente-no Brasil, porém, traz em suas proRostas teóricas e práticas 

diversas alternativas de compreensão e intervenção relativas aos problemas de aprendizagem 

vivenciados por muitos alunos, que geram o fenômeno do fracasso escolar, tão devastador para 

a nossa sociedade.

Quando um aluno fracassa na escola, todo o sistema fracassa junto. A falha do aluno 
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é também a falha do professor, da escola, da família, da sociedade, das políticas públicas, da 

economia, enfim, de todos os elementos que, conjuntamente, tecem esse fenômeno complexo e 

impeditivo do sucesso e réalização profissiónal e pessoal de muitas pessoas.

A Psicopedàgogia é um campo do conhecimento que investiga a aprendizagem e 

seus possíveis impedimentos e considerando a escola como sua área de atuação prioritária, a 

Psicopedagogia tem que assumir um compromisso sério e relevante com a oferta de ensino de 

qualidade para todos, sem exceção. Não é só o fracasso escolar que nos interessa; antes de 

tudo, buscamo os caminhos que promovem o sucesso escolar, a relação vitoriosa da criança com 

o processo de aprendizagem, o resgate do prazer e da alegria que envolve o ato de aprender.

Partindo desse pressuposto é possível notar a relevância da psicopedagogia no cotidiano 

escolar.

O trabalho proposto por meio dessa monografia é contribuir para um avanço educacional, 

visando uma Educação em ação com a implementação da Psicopedagogia no cotidiano escolar.

Durante todo o trabalho serão propostas temáticas que favoreçam o ato de pensar, 

refletir e renovar valores e saberes para que possamos ter no nosso país um olhar mais sério e 

comprometido, uma educação que beneficie todos os brasileiros.

A educação pode e deve melhorar, pois essa é a identidade de um povo. Diante os 

desafios no cotidiano escolar: Como a psicopedagogia pode melhorar a qualidade de ensino no 

Brasil?

Os brasileiros são cidadãos de direito ou só de deveres?

As atuais políticas .públicas realmente tem um sério compromisso com a educação 

brasileira?

 Por que não são os estudiosos e intelectuais da área educacional os responsáveis pelas 

mudanças e ação prática no nosso país?

Como a Psicopedagogia pode contripuir para que seja .dada mais import,ância para a 

educação em vigor?

Realmente há soluções viáveis para uma mudança no nosso sistema de ensino?

De quem é a responsabilidade por uma mudança eficaz na educação a qual privilegie a 

todos?

A educação de modo geral no Brasil é para todos?

Qual é a solução para que todos tenham acesso a uma educação qualitativa? Há solução 
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para os nossos problemas relativos à educação atual?

O trabalho apresentado visa responder a essas intrigantes questões e apresentar 

possíveis soluções para antigos dilemas que rondam a educação nacional.

Educação em ação: Psicopedagogia e os desafios do cotidiano escolar propõe uma 

renovação educacional objetivando• que o · elemento central da educação, o aluno, ganhe vida 

e esteja ativo, atuando e agindo durante suas aprendizagens ..

Por que ainda há fracasso escolar se já estamos na era da tecnologia em pleno Século 

XXI?

Por intermédio dos questionamentos apresentados aqui serão pesquisadas e apresentadas 

soluções que visem amenizar e transformar a educação no sentido que a mesma torne-se mais 

democrática e acessível a todos, sobretudo aos que apresentam alguma necessidade maior de 

atenção, pois sem exceção todos tem o direito a uma educação de melhor qualidade.

A psicopedagogia visa uma educação mais integrativa na qual o aluno tenha a 

oportunidade de tornar-se visível embora apresente limitações. As instituições de ensino 

necessitam de Psicopedagogos atuando no cotidiano escolar para que os alunos, os docentes, 

a comunidade educativa e a· sociedade de um modo geral, todos sejam assistidos e auxiliados 

com atenção voltada as suas necessidades e assim todos progridam e contribuam futuramente 

com o progresso do país.

MÉTODO DE ABORDAGEM

O método de abordagem utilizado na execução do presente artigo é o Método Renovação, 

o qual visa transformar a. educação com .a implementação da Psicopedagogia no Cotidiano de 

todas as escolas brasileiras inovando com base na Psicopedagogia Institucional e promovendo 

para as gerações atuais e futuras um sistema de ensino mais eficiente.

A Psicopedagogia é imprescindível para contribuir de modo eficiente na prevenção e 

tratamento das dificuldades de aprendizagem, tal campo de conhecimento deve investigar o 

contexto onde os impedimentos à aprendizagem se instalam quais as características deste 

contexto, que visão de homem e de mundo predominam neste cenário e, especialmente, que 

modelo de educação “sustenta” um ambiente que não permite o livre fluxo da aprendizagem. 

O especialista em Psicopedagogia pode somar esforços no espaço escolar e contribuir para a 
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geração de um ambiente nutritivo não só para a aprendizagem dos alunos, mas, especialmente, 

para os seus processos de desenvolvimento.

MÉTODO DE PROCEDIMENTO

O método de procedimento escolhido para compor esse artigo é o Método Histórico, o 

qual faz uma investigação crítica dos eventos ao longo dos anos, visando produzir uma descrição 

precisa e interpretação de fenômenos reais e tradicionais.

O trabalho apresentado objetiva a implementação da Psicopedagogia em todas as 

instituições escolares do país. Para que se cumpra o direito de todos por uma educação de 

qualidade a qual supra as necessidades de cada educando, orientando assim pais e educadores 

para que a democratização do ensino ocorra e assim se aplique uma educação de melhor 

qualidade.

É proposto ao longo de todo o processo de ensino· uma educação mais eficiente, 

democrática e qualitativa com base na Psicopedagogia e assim na valorização humana, 

considerando as dificuldades e limitações dos educandos, produzindo intervenções significativas 

para que a educação se dê de forma mais precisa e apresente progressos ao longo de todo o 

processo.

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A característica do trabalho apresentado é pesquisa de campo, porque a mesma é 

baseada nas experiências adquiridas por profissionais da educação durante anos na atuação 

em escolas. No cotidiano escolar, na prática de atuação na rede pública de ensino. Sem dúvida, 

há uma aquisição de conhecimentos valorosos por meio da prática e atuação educacional e 

tais conhecimentos apresentam-se na pesquisa, como meio de transformação da realidade 

educacional. Os pais e alunos também participaram da pesquisa, dando opiniões no sentido de 

observar e desejar uma educação que seja mais adequada e eficiente às dificuldades cotidianas 

enfrentadas.

O desenvolvimento do trabalho agrega conhecimentos adquiridos na prática docente 

no ensino fundamental, na prática de trabalho referente aos demais profissionais da educação 
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atuantes na rede pública, nas experiências e observações de pais e alunos, baseados em novos 

conhecimentos relacionados à Psicopedagogia qu!:! unidos contribuem para uma nova forma 

intervir na educa,9ão e assim fazer a diferença na construção de uma educação eficaz e de 

melhor qualidade.

A ABORDAGEM DA PESQUISA

A abordagem da pesquisa é qualitativa porque os fatos foram colhidos e observados a 

partir da percepção de pessoas dentro do processo eduéativo, diretamente atuante na prática de 

sala de aula ou no ambiente escolar.

Os detalhes essenciais foram extraídos de situações da prática do cotidiano escolar.

A percepção adquirida durante a abordagem da pesquisa é a sugestão de mudanças, 

ou seja, uma transformação significando reais e efetivas modificações e consequentemente.a 

evolução .do povo brasileiro, porque o desenvolvimento de. Uma nação beneficia de forma 

significativa a vida do povo e consequentemente o desenvolvimento do país e do mundo.

O processo de realização da ação é por meio da Psicopedagogia, a qual visa efetuar 

uma educação de melhor qualidade, colocando em prática a participação do aluno enquanto 

coconstrutor do conhecimento; utilizando a prática da Intervenção Psicopedagógica no cotidiano 

escolar. Que a escola assista de forma eficaz e sem exceção a todos os educandos para que se 

faça cumprir o direito de todos por uma educação democrática, eficiente e eficaz.

LOCAL DA PESQUISA

Este estudo foi realizado no Ensino Fundamental na Zona Leste de São Paulo, numa 

instituição da rede pública de ensino.

SUJEITOS DA PESQUISA

A presente pesquisa foi aplicada com profissionais da educação: gestores, coordenadores 

e professores e comunidade educativa (alunos, pais).
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POPULAÇÃO OU UNIVERSO

Profissionais da educação e comunidade educativa da Zona Leste de São Paulo.

 

AMOSTRAGEM

O trabalho foi realizado numa amostragem não probabilística, quando os sujeitos não 

podem ser definidos aleatoriamente; e acidental, ou seja, sujeitos escolhidos aleatoriamente 

num universo selecionado.

Professores e demais profissionais atuantes na Rede Pública de Ensino e comunidade 

educativa da Zona leste de São Paulo.

INSTRUMENTO DA PESQUISA

O instrumento da pesquisa foram questionários com diversas perguntas, as quais foram 

preenchidas tanto pelo pesquisador como pelo pesquisado.

MODO DE APLICAÇÃO

O modo de aplicação da pesquisa é estruturada, ou seja, segue-se um roteiro com uma 

ordem pré-estabelecida e rígida quanto as questões.

As questões foram previamente definidas.

As questões serão semiabertas, há uma mescla de questões, ora abertas ora fechadas.

RESPOSTAS DOS INSTRUMENTOS

Respostas múltiplas nas quais o pesquisador pode assinalar mais de. uma resposta, não 

obedecendo a uma ordem rígida, cabendo assim à flexibilidade.

 

PESQUISA DE CAMPO
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A pesquisa de campo somente ocorreu após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL.

A pesquisa foi realizada em uma Escola da Rede Pública da Zona Leste de São Paulo. O 

encontro inicial com o responsável pela instituição sediadora foi muito acolhedor. A pesquisa 

ocorreu no mês agosto de 2013. As pessoas que responderam a pesquisa foram gestores, 

coordenadores, professores, pais e alunos. Os sujeitos da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), tornaram-se assim cientes de que participaram da 

pesquisa de forma voluntária, podendo assim desistir a qualquer momento, além de terem

acesso aos resultados que são direito público.

A pesquisa foi realizada com perguntas que foram distribuídas e efetuadas a partir de 

05/08/2013. Cerca de 30 pessoas deram as respectivas opiniões sobre o tema abordado. Foram 

recolhidos exatamente 25 questionários, tendo como data limite 30/08/2013.

A observação direta foi utilizada seguindo um roteiro pré-estabelecido com questões 

previamente definidas.

A técnica utilizada foi extensiva com a utilização de um questionário que foi respondido 

diretamente para o pesquisador, visando coletar informações com uma maior dimensão sobre o 

tema abordado.

ANÁLISE DOS DADOS

Os dados obtidos são qualitativos e apresentam uma unanimidade representando que 

de modo geral os entrevistados querem que no país haja uma educação mais democrática, 

eficiente e eficaz, a qual supra as necessidades de cada educando.

 

ASPECTOS ÉTICOS

Como este estudo envolveu seres humanos, respeitam-se os preceitos éticos da 

resolução nº 169/1996 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS).

RESULTADO E DISCUSSÃO
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O resultado obUdo durante a pesquisa foi revelador no sentido de que os profissionais da 

área de educação, pais e alunos querem urria melhor qualidade na educação e consequentemente 

o progresso do país.

As discussões sobre a educação que temos e a que queremos revelam a insatisfação 

com a realidade atual do país inspiram mudanças significativas e rápidas.

Afinal é unanime que todos querem a implementação de uma educação de melhor 

qualidade.

Portanto é importante um investimento numa educação a qual seja indispensável a 

presença do Psicopedagogo diante dos desafios no cotidiano escolar.

Com a pesquisa foi importante e possível evidenciar os problemas na educação em 

vigor, sem dúvida é necessário efetuar ações que tragam efetivas transformações.

Frente às respostas obtidas é perceptível que se faz necessário planejar novas formas 

de implementar a Psicopedagogia nas instituições escolares do país, visando uma educação 

mais democrática, eficiente e eficaz, viabilizando situações que proporcionem uma educação de 

melhor qualidade, a qual todos os brasileiros merecem.

Diante dos desafios da educação para um novo tempo de evolução da nação 

brasileira é imprescindível transformar a educação atual para que garanta um futuro melhor no 

desenvolvimento do nosso país.

Assim observa-se que é essencial ressaltar a importância de cada educando para que 

exista realmente uma educação mais humanizadora.

No que concerne uma educação de melhor qualidade não há dúvida que temos direito a 

uma educação transformadora que beneficie a todos brasileiros.

Segundo a pesquisa realizada é incontestável a viabilização de políticas públicas 

favoráveis a implementação da Psicopedagogia no cotidiano escolar, que o sistema educacional 

brasileiro garanta uma educação de qualidade e eficiente, a qual permita que após os estudos 

todos continuem aprendendo na vida utilizando-se dos recursos adquiridos nos anos de estudo.

É realmente um contraste observarmos a escola que queremos e a escola que temos. 

Portanto a implementação da Psicopedagogia no cotidiano escolar é imprescindível.

Enfim com todo este estudo surgem reflexões sobre como deve ser a educação em 

nossas escolas, como assistiremos a todos os educandos sanando as dificuldades e àuxiliando 

nà superação das limitações dos mesmos. Como podemos garantir uma educação de melhor 
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qualidade, que seja democrática, eficaz e eficiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta desse artigo foi tomar a implementação da Psicopedagogia no cotidiano 

escolar enquanto um desafio para que seja praticada no Sistema de Ensino atual de nosso 

país. Sendo a Psicopedagogia uma nova área de conhecimento que considera a aprendizagem 

humana enquanto foco para a promoção de uma educação de melhor qualidade.

Com elaboração do artigo foi possível perceber por meio de pesquisas e questionários o 

quanto os profissionais da educação e toda a comunidade educativa reconhecem que a educação 

atual necessita de grandes transformações e que é extremamente necessário à presença de 

Psicopedagogos nas instituições escolares para que exista mais orientação e assistência tanto 

para os educando superarem suas dificuldades e limitações de aprendizagem como também é 

favorável à assistência aos professores, pais e a toda a comunidade educativa. Portanto, renovar 

a educação é preciso. A Psicopedagogia pode favorecer uma transformação eficaz porque lança 

um novo olhar sobre os educandos, à forma de aprender e o despertar da capacidade de cada 

um desenvolver-se melhor.

A Psicopedagogia pode modificar a educação no sentido de considerar o que é vital 

para o sucesso de cada educando no processo educativo. Os erros devem ser observados, 

investigados para que as causas das dificuldades e patologias sejam identificadas e sanadas.

A psicopedagogia apresenta um olhar diferenciado sobre a educação e a prática da 

mesma no cotidiano escolar, contribui para que a educação evolua no sentido de ser mais 

humanizadora, favorecendo o desenvolvimento global do aluno enquanto ser sócio histórico e 

cultural, tendo uma identidade única e uma maneira própria de aprender.

Aos brasileiros é garantida por lei uma educação de qualidade que na prática não se 

realiza.

O artigo apresentado expõe caminhos e alternativas para uma transformação positiva na 

educação. A Educação em ação: Psicopedagogia e os desafios do cotidiano escolar apresentam 

propostas viáveis para a concretização do ato essencial que é educar.

Que ao longo do processo educativo, a educação volte-se para a formação humana 

centralizada numa aprendizagem democrática, a qual, efetivamente beneficie integralmente o 
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aluno.

É importantíssimo que o Psicopedagogo tenha ciência de que a intervenção 

psicopedagógica pode construir pontes que permitam aos sujeitos envolvidos na relação de 

ensino e aprendizagem encontraram-se rumarem, juntos, para um mesmo destino, o progresso 

e consequentemente o sucesso escolar.

É inegável que a educação é ferramenta fundamental para que possamos atuar 

eficazmente e progredirmos não apenas nas aprendizagens, mas na vida e no desenvolvimento 

do nosso país como um todo.

Realmente precisamos adquirir uma nova consciência para que possamos fazer valer os 

nossos direitos. A educação de qualidade é direito constitucional de todos. Muitos são os estudos 

realizados em nosso país para que todos tenham o direito a uma educação que seja sinônimo 

de autonomia e libertação. Entretanto os cargos que deveriam ser ocupados por estudiosos da 

área educativa geralmente são ocupados por políticos de outras denominações e isso prejudica  

a transformação de Políticas Públicas mais benéficas. Todos tem direito de serem bem atendidos 

e assistidos em suas dificuldades. A realização deste trabalho evidencia o quanto o sistema 

educacional poderá ser beneficiado com a implementação da Psicopedagogia no cotidiano 

escolar das escolas brasileiras.

Com a realização deste artigo torna-se evidente e primordial transformar positivamente 

e promover uma educação mais eficiente e significativa no nosso país.

Lamentavelmente a educação está abandonada é preciso investir a verba destinada a 

educação na evolução do ensino público, todos merecem· uma educação de melhor qualidade, que 

os professores tenham uma formação continua e eficaz, que não faltem recursos e equipamentos 

com tecnologia avançada nas escolas, que os prédios escolares estejam em boas condições de 

uso, que em todos os estabelecimentos de ensino haja a presença do psicopedagogo.

A Psicopedagogia é essencial no cotidiano escolar, pois lança um novo olhar sobre o 

sujeito, sendo o mesmo o centro de toda a ação educativa. O educando é quem dá sentido ã 

existência do processo de ensino e aprendizagem. Que o educando seja valorizado e reconhecido 

enquanto pessoa humana e tenha os seus direitos efetivamente cumpridos. Uma educação de 

qualidade é um direito que realmente deve ser garantido e efetivamente realizado.
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A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA ESTAR PREPARADA PARA A INCLUSÃO

FABÍOLA DA SILVA TUREK TROVA

RESUMO

A inclusão escolar cada vez mais vem ganhando espaço nas pesquisas, discussões e nos olhares dos profissionais 
da área. Através de revisão de literatura de diversos autores que abordam tal tema, foi possível pesquisar sobre o foco 
do trabalho verificando a importância das escolas estarem preparadas para a inclusão social. Por mais que afirmem 
que há inclusão dentro dos ambientes educacionais, ainda há muito preconceito, despreparo dos profissionais, 
má organização e baixa infra-estrutura para efetivar tal tarefa. É necessário, um currículo diferenciado e adaptado, 
espaço físico para locomoção, materiais de apoio, estímulo das interações com os demais, entre diversas outras 
atitudes. Assim, quando o aluno com deficiência é colocado dentro de escolas que não estão preparadas, acontece 
apenas a integração do mesmo, e não a verdadeira inclusão, uma vez que o aluno está ali, e concomitantemente 
não tem oportunidade de participar e interagir. Como a educação é direito do indivíduo, tenha ele deficiência ou não, 
é necessário pesquisas acerca da temática para compreender mais aprofundadamente sobre o acesso, qualidade e 
permanência que se estão oferecendo aos educando que possuem necessidades educacionais especiais, uma vez 
que por mais que surjam leis garantindo a inclusão, basta muito mais do que força de vontade para que aconteça de 
fato, mas também pesquisas e reivindicação sobre tal direito. 

Palavras-chave: Inclusão; Integração; Necessidade Educacional Especial.

INTRODUÇÃO

Por meio de revisão bibliográfica foi analisadas obras de diversos autores que corroboram 

acerca do tema, tais quais Mantoan (S/D), Maciel (2000), dentre outros que nos explicam de 

maneira mais aprofundada sobre a inclusão dentro das escolas. Partindo de um apanhado 

específico na literatura através de livros e artigos científicos, foi possível uma ancoragem no 

debate em questão oportunizando compreender a importância das instituições de ensino estarem 

preparadas para tal tarefa. 

Desde muito tempo, indivíduos que nasciam com deficiência eram segregados da 

sociedade, muitas vezes sendo mortos, e os que tinham o “privilégio” de continuarem em 
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sociedade, não possuíam direito algum. Com o tempo isso foi se modificando e Conferências 

foram sendo realizadas a fim de criar uma legislação para garantir o direito a uma educação 

plena e igualitária para todos. Assim através das bases legais que se fundiram no país, hoje, a 

inclusão é direito do indivíduo com necessidade educacional especial, seja na garantia de uma 

vaga, de um currículo adaptado, profissionais capacitados para atendê-lo, e interação com os 

demais. Mesmo que lentamente, o cenário atual vem se modificando, entretanto não é fácil. Ainda 

existem muitas escolas e profissionais despreparados, apesar das políticas públicas, fazendo 

com que o aluno deficiente esteja apenas integrado e não efetivamente incluído. 

Em pleno século XXI, é difícil pensarmos que pessoas ainda são excluídas por alguma 

característica que possui – ou não possui – e vemos em todo lugar a abordagem inclusiva que 

se deve ter diante do outro indivíduo inserido na sociedade, entretanto ainda há pensamentos 

discriminatórios, e é papel do professor reduzir o máximo possível através de estratégias e 

métodos que favoreçam a classe toda e estimule a interação e participação entre alunos. Assim, 

tal artigo visa mostrar o quão é imprescindível a escola estar preparada e adaptada para incluir 

seus alunos que possuem alguma deficiência. 

PROCESSOS HISTÓRICOS E LEGAIS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Até os dias de hoje, em ápice da inclusão social, há milhares de pessoas com necessidades 

educacionais especiais que são discriminadas onde vivem e excluídas do mercado de trabalho 

e até mesmo nas escolas. O processo de exclusão dos deficientes na sociedade é tão antigo e 

acontece desde o exórdio. Segundo Maciel (2000), a sociedade sempre inabilitou quem possuía 

deficiências, excluindo-os e marginalizando-os, ou seja, tirando sua liberdade. Tais indivíduos 

acabam sem direitos à liberdade, respeito, atendimento e sofriam inúmeros preconceitos, seja 

através de palavras e até mesmo ações.

Não é de hoje tal preconceito e discriminação para com pessoas consideradas diferentes, 

principalmente as que possuem alguma deformidade física ou mental. De acordo com Moussatché 

(1997), os povos primitivos que nascessem com alguma deficiência eram condenados à morte; 

Na Idade Média, mais especificamente, na Europa, a visão era dualística: eram visto como 

divindades ou criações demoníacas, e no final desse período, não mais eram condenadas a 

morte, mas eram culpadas por terem a deficiência.
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Como explica Pessoti (1984), antes do período cristão, todo aquele que tinha alguma 

deficiência, era considerado como “coisa” e não pessoa, resultando assim em negligências, 

maus tratos e execução. Amiralian (1986), afirma que no finam do século XVIII, surgem ações 

humanitárias e pesquisas que tinham por objetivo entender as especificidades das pessoas com 

deficiência. 

Bernardi (2004) também corrobora com pesquisas que demonstram que os hospícios 

de tal época abrigavam os deficientes como também quem incomodava a população. No 

mesmo período, o direito a educação para tais pessoas começa a ser defendido. Assim, como 

afirmam Karagiannis, Stainback e Stainback (1999), no século XIX e XX, alunos deficientes, 

eram denominados indesejáveis, e com o tempo, lentamente, foi aparecendo outra abordagem 

e modo de olhar a problemática dos deficientes na visão da psicologia e educação. Com isso, 

em meados dos anos 80 e 90, a educação inclusiva num modelo de sistema educacional único 

começa a ganhar forma.

Atualmente, a inclusão é um marco de conceitos e ideologias, que envolve políticas, 

serviços sociais e toda a comunidade, além de considerar e aceitar a diversidade é necessário 

identificar e acolher o aluno como ser único, com necessidades, gostos, interesses, específicas 

e peculiarmente próprias, dialoga Gotti (1998). Sobretudo, mesmo que lentamente e de forma 

difícil, a inclusão vem ganhando força e importância, visando superar a história de segregação, 

isolamento, preconceitos e ações discriminatórias. 

Durante muito tempo, as pessoas que possuíam qualquer deficiência sofreram grande 

segregação por parte da sociedade, sendo privadas das interações sociais. Somente no século 

XX, com o começo de uma desinstitucionalização e educação escolar é que as pessoas com 

deficiência foram sendo aceitas. Contudo, até os dias atuais pode-se deparar com ações 

discriminatórias e excludentes quando se fala no termo deficiência, uma vez que há valores 

superestimados no ambiente social como a beleza física, individualidade, independência, 

capacidade intelectual, competitividade, etc, o que nesses aspectos acabam por “padrões” 

estabelecidos como corretos e “normais”, defende Leonardo (2008).

No século XVIII na França, surgiu a fundação de instituições especializadas para surdos 

e cegos, e posteriormente nas décadas de 60 e 80, apareceram às primeiras escolas especiais 

reguladas por normatizações. Em 1904, no Brasil inaugurou a “Escola De Crianças Anormais”, 

em um hospício localizado no Rio de Janeiro e em Franco da Rocha em 1921 com cuidados 
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aos menores deficientes. Todavia, até mesmo o nome da escola mostrava um processo de 

exclusão e preconceito, esclarecem Neves e Barros (2014). Finalmente, em 1929, nasce a escola 

Pestalozzi e suas instituições (Canoas – 1926, Minas Gerais – 1935, Apae Rio – 1952) inovando 

na educação da década de 90.  Com isso começam a aparecer eventos de suma importância 

para o setor educacional. 

Apesar da grande discussão sobre o tema, pesquisas e ações de conscientização, as 

pessoas deficientes ainda sofrem o estigma da diferença e do preconceito. No setor educacional, 

tal força que culminou da Declaração de Salamanca na Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais, em 1994, que baseia princípios, políticas e práticas para pessoas com 

deficiência, explica Leonardo (2008).

Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de 
atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, • toda criança possui características, 
interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas, • sistemas edu-
cacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementa-
dos no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e neces-
sidades, • aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 
regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz 
de satisfazer a tais necessidades, • escolas regulares que possuam tal orientação inclu-
siva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação 
para todos; além disso, tais escolas provêem uma educação efetiva à maioria das crian-
ças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema 
educacional (BRASIL, p. 01). 

A ideia de inclusão de pessoas deficientes, nos dias atuais, é obvia, e tal inserção ao 

sistema regular de ensino reflete além da possibilidade de integrar o indivíduo no contexto social 

e utilização de espaços físicos, evidencia Leonardo (2008).

O conceito de ensinar alunos deficientes em salas regulares foi abordada por Vygtsky 

(1997), que afirma que as escolas especiais é uma forma de exclusão e separação, limitando 

o desenvolvimento cognitivo, emocional, físico, social e psicológico da criança.  Para ele, a 

criança com necessidade educacional especial, também é capaz, e possui condições de adquirir 

conhecimento e se inserir socialmente independente de suas características biológicas. Para 

ele, a educação tem o poder de transpor os “defeitos” e a escola ideial é a que se adapta 

as deficiências de seus alunos e luta para superá-las socialmente. Assim a educação deveria 

objetivar a inserção e compensação de outros estímulos. 

Tais alunos se caracterizam por comprometimentos que alteram sua integridade e muitas 

vezes debilitam a locomoção, coordenação, fala, movimentos, raciocínio, localização espacial, 
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percepção e até mesmo a interação. Estão entre as deficiências déficits físicos, mentais, visuais 

e auditivos, como afirma leis e parâmetros nacionais (Brasil, 2001a), e com isso são necessárias 

reconstruções das práticas dentro das escolas. Além de tudo, é necessário levar em conta o 

aluno com necessidades educacionais especiais, como um indivíduo de deveres e direitos, que 

possui uma vida social que é modificada pela sua deficiência e por como os outros se postam 

diante desse fato. Não se pode esquecer que este mesmo sujeito, é produtor e reprodutor da 

realidade de onde vive, e suas limitações não deveriam ser vista como empecilho nas relações de 

si mesmo e com os que estão a sua volta, e na maioria das vezes, o pensamento preconceituoso 

faz desses alunos, delimitados e estigmatizados, prepondem Gomes e Gonzales Rey.

Presente na LDB, precisamente se tratando da educação especial, o Artigo 59 exige que 

os sistemas de ensino garantam aos alunos com necessidades educacionais especiais currículos, 

métodos, técnicas, recursos e organização que atenda as suas necessidades, terminalidades 

para quem não atingiu a conclusão do Ensino Fundamental devido as suas deficiências, 

determina também aceleração para os superdotados, assim como docentes especializados em 

nível superior e docentes da rede regular capacitados para a integração. A lei também visa à 

educação especial para o trabalho e integração na sociedade, inserção no mercado de trabalho 

e estimulação das habilidades artísticas, intelectuais e psicomotoras, oportunizando o acesso 

igualitário a programas sociais do ensino regular. E ainda consta no Artigo 58 da mesma: 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos porta-
dores de necessidades especiais. §1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio es-
pecializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação 
especial. §2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços espe-
cializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível 
a sua integração nas classes comuns do ensino regular (BRASIL, 1996).

Para Leonardo (2008), a inclusão vem ganhando cada vez mais espaço, porém as 

perguntas acerca da temática são vastas, uma vez que na escola regular, os recursos humanos 

e a infra-estrutura física acabam por não estarem preparados para tal recepção.

CAMINHOS CONCRETOS PARA UMA EFETIVAÇÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR

Apesar das leis e direitos reconhecidos, as legislações não resolvem todos os problemas 

do processo de exclusão, uma vez que isso acontece antes do período escolar, muitas vezes. 
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Quando surge algum tipo de deficiência no nascimento ou posteriormente, adquirida ou 

hereditária, há um abalo familiar, sejam as famílias estruturadas, de produção independente, 

congêneres, entre outras, independente da classe social, porém o receio acontece mais ainda 

mais nas famílias menos favorecidas, afirma Maciel (2000). Quando se inserem nas escolas, a 

situação nem sempre é favorável: cidades muito pequenas às vezes não possuem recursos para 

atendimento, acontecendo a aprovação automática; os professores se deparam com falta de 

formação, de recursos e de equipes como fonoaudiólogos, assistente social, psicólogo, terapeuta 

ocupacional; as salas de aulas não possuem estruturas, entre outros dilemas. 

Com isso, vê-se a necessidade de reestruturação dos ambientes escolares além da 

parte técnica, mas com mudanças e atitudes efetivas com compromisso na educação, tal qual 

a inclusão escolar é parte integrante da inclusão social, e quando entra na escola, o aluno com 

deficiência não tem outra opção a não ser se integrar e participar. Maciel (2000) explica que as 

estruturas principais no ambiente de aprendizagem é a integração entre docente e aluno, relação 

entre os alunos e o próprio ambiente. 

Acreditamos que o aprimoramento da qualidade do ensino regular e a adição de princípios 
educacionais válidos para todos os alunos, resultarão naturalmente na inclusão escolar 
dos deficientes. Em consequência, a educação especial adquirirá uma nova significação. 
Tornar-se-á uma modalidade de ensino destinada não apenas a um grupo exclusivo de 
alunos, o dos deficientes, mas especializada no aluno e dedicada à pesquisa e ao desen-
volvimento de novas maneiras de se ensinar, adequadas à heterogeneidade dos aprendi-
zes e compatível com os ideais democráticos de uma educação para todos. [...] O paradig-
ma vigente de atendimento especializado e segregativo é extremamente forte e enraizado 
no ideário das instituições e na prática dos profissionais que atuam no ensino especial. A 
indiferenciação entre os significados específicos dos processos de integração e inclusão 
escolar reforça ainda mais a vigência do paradigma tradicional de serviços e muitos con-
tinuam a mantê-lo, embora estejam defendendo a integração! Ocorre que os dois vocá-
bulos - integração e inclusão - conquanto tenham significados semelhantes, estão sendo 
empregados para expressar situações de inserção diferentes e têm por detrás posiciona-
mentos divergentes para a consecução de suas metas (MANTOAN, S/D A, p. 01).

Quando o ensino se destina a todos, deve se evidenciar pela qualidade, assim, o maior 

desafio de assumir diante dos sistemas educacionais. Segundo Mantoan, Santos e Figueiredo 

(2011), tal qualidade se dá pela equipe escolar com os professores, gestores, especialistas, pais, 

alunos e comunidade, ou seja, toda a rede gira em torno de uma proposta comum, construída e 

verificada por todos diante das peculiaridades, com isso até mesmo o Projeto Político Pedagógico 

da escola precisa ser instrumento de desenvolvimento de um trabalho inclusivo.

Quanto à estrutura organizacional das escolas, é fato que ainda não possuem as 

condições necessárias para as mudanças que favorecem a educação inclusiva. Não foram 
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feitas estruturalmente para receber tais alunos e isso torna a escola um ambiente seletivo diante 

da aceitação e permanência dos alunos. Os projetos escolares precisam de mudanças nas 

propostas da educação, bem como os currículos, uma vez que este é idealizado por profissionais 

e comunidade a fim de executar-se plenamente. Contudo, os aspectos físicos, sociais e culturais 

das escolas devem atender e estar preparados para a demanda inclusiva, sendo elaboradas 

a partir das características do meio. Mantoan (S/D b) afirma que apesar de difícil, não é uma 

utopia, basta modificações de ações concretas e estruturadas por um plano político pedagógico 

de cada instituição de ensino.

[...] é necessário analisar se o ambiente de aprendizagem é favorecedor, se existe oferta 
de recursos audiovisuais, se ocorreu a eliminação de barreiras arquitetônicas, sonoras e 
visuais de todo o próprio escolar, se existem salas de apoio pedagógico para estimulação e 
acompanhamento suplementar, se os currículos e estratégias de ensino estão adequados 
à realidade dos alunos e se todos os que compõem a comunidade escolar estão sensibili-
zados para atender o portador de deficiência com respeito e consideração. Para que haja 
a verdadeira integração professor-aluno, é necessário que o professor da sala regular e os 
especialistas de educação das escolas tenham conhecimento sobre o que é deficiência, 
quais são seus principais tipos, causas, características e as necessidades educativas de 
cada deficiência. O professor precisa, antes de tudo, ter ampla visão desta área, que deve 
ser proveniente de sua forma- ção acadêmica. Hoje, poucas escolas e universidades, que 
formam professores, abordam adequadamente a questão da deficiência em seus currícu-
los. Urge mudar essa realidade. A atualização periódica também é indispensável, devendo 
ocorrer por meio de cursos, seminários e formação em serviço (MACIEL, 2000, p. 55). 

Todavia, as escolas apostam em práticas homogeneizadoras, com isso há resistência 

em adaptar e individualizar currículos, usar recursos específicos, prestar acessibilidade física e 

sensorial, assim como técnicas e instrumentos para a mobilidade da aprendizagem do aluno. “No 

caso de alunos com deficiência, recorre-se freqüentemente ao “adaptado”, ao “especial”, para se 

ter sucesso na educação escolar, desde os currículos, até as panacéias dos métodos e técnicas 

específicos para este ou aquele caso (MANTOAN, S/D, B, p. 01).

A organização de uma sala de aula é atravessada por decisões da escola que afetam 
os processos de ensino e de aprendizagem. Os horários e rotinas escolares não depen-
dem apenas de uma única sala de aula; o uso dos espaços da escola para atividades 
a serem realizadas fora da classe precisa ser combinado e sistematizado para o bom 
aproveitamento de todos; as horas de estudo dos professores devem coincidir para que a 
formação continuada seja uma aprendizagem colaborativa; a organização do Atendimento 
Educacional Especializado – AEE não pode ser um mero apêndice na vida escolar ou 
da competência do professor que nele atua. Um conjunto de normas, regras, atividades, 
rituais, funções, diretrizes, orientações curriculares e metodológicas, oriundo das diversas 
instâncias burocrático-legais do sistema educacional, constitui o arcabouço pedagógico e 
administrativo das escolas de uma rede de ensino (MANTOAN, SANTOS E FIGUEIREDO, 
2011, p. 08).
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Mantoan (S/D b), também reflete sobre a avaliação, de dialoga com a ideia de que esse 

aspecto também necessita de alterações para que se ajustem as especificidades de todos. Na 

não comparação de aprendizagem aos conteúdos é um obstáculo visível, entretanto o que deve 

ser observado é o percurso da aprendizagem do aluno, o ciclo de formação e desenvolvimento 

e a superação de suas dificuldades e participação na vida escolar, aprendendo em seu tempo, 

desconsiderando apenas a avaliação rotineira de notas e conceitos pré-definidos.

A avaliação de caráter classificatório, por meio de notas, provas e outros instrumentos si-
milares, mantém a repetência e a exclusão nas escolas. A avaliação contínua e qualitativa 
da aprendizagem, com a participação do aluno, tendo, inclusive, a intenção de avaliar o 
ensino oferecido e torná-lo cada vez mais adequado à aprendizagem de todos os alunos 
conduz a outros resultados. A adoção desse modo de avaliar com base na qualidade do 
ensino e da aprendizagem já diminuiria substancialmente o número de alunos que são in-
devidamente avaliados e categorizados como deficientes nas escolas comuns. Os profes-
sores em geral concordam com novas alternativas de se avaliar os processos de ensino e 
de aprendizagem e admitem que as turmas são naturalmente heterogêneas. Sentem-se, 
contudo, inseguros diante da possibilidade de fazer uso dessas alternativas em sala de 
aula e inovar as rotinas de trabalho, rompendo com a organização pedagógica pré-esta-
belecida (MANTOAN, SANTOS E FIGUEIREDO, 2011, p. 14).

Os profissionais devem ter ciência dos diagnósticos e prognósticos, fazer entrevistas 

com os pais, conhecer o histórico de vida do aluno, para assim criar estratégias e estímulos. 

Sempre que necessário procurar ajuda especializada de outros profissionais, rever relatórios e 

avaliações, pesquisar técnicas de linguagem e desenvolvimento físico. Além do mais, interação 

entre aluno e professor deve ser horizontal e sem preconceitos, otimizando ações, recursos e 

atendimento, criando canais de comunicação para a inclusão escolar. De acordo com Maciel 

(2000), é necessário estar preparado para o avanço tecnológico ao usar métodos interativos, 

cibercultura e a mídia para auxiliar num processo pedagógico diferenciado. Tal profissional deve 

sim usar de suas estratégias para auxiliar no desenvolvimento assim como lutar pela validação 

dos direitos de seus alunos com necessidades educacionais especiais, uma vez que é necessário 

desmarginalizar o pensamento em relação a eles, pois são parte integrante dos planos nacionais 

da educação, que são destinados à todos, com equiparação de oportunidades, interação social 

com pessoas com e sem deficiência, ou seja, um compromisso com as minorias que também tem 

direito de desenvolver os aspectos de cidadãos produtivos e partícipes, conscientes dos deveres 

e direitos, constituindo de uma luta de responsabilidade individual e coletiva a favor da inclusão. 

Repensar e romper o foco e as barreiras dicotomizantes reproduzidas e refletidas pela 
educação em nossas escolas, prioritariamente apresentada na relação inclusão/exclusão, 
representa um resgate das dimensões individual e coletiva, não massificadas pela cultura 
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vigente, mas reenquadradas na busca de representações sociais, de singularidades, de 
significados e significações, portanto, do caráter subjetivo das relações vivenciadas. As-
sim, direcionar nossas instituições escolares ao encontro dos fatos complexos é construir 
uma nova vertente de atuação, não apenas determinada, mas fundamentalmente determi-
nante na busca e compreensão dos discursos, significados, aspirações e idealizações tão 
singulares nos agentes humanos envolvidos, que se contrapõe ativamente às fragmen-
tações existentes, sejam elas indivíduo/sociedade, afeto/ cognição ou desenvolvimento/
aprendizagem, entre outros (GONZALES REY, 2001, apud GOMES E GONZALES RAY, 
2007, p. 408-409).

A progressão nas escolas com inclusão é sincrônica, e cada ciclo deve utilizar de 

experiências coletivas nos aspectos culturais, sociais, afetivas e intelectuais. Assim, para uma 

não exclusão, as escolas precisam compreender que seu papel tem que ser revisto e dedicar-se 

a formação de indivíduos éticos, políticos, justos, autônomos e cooperativos, focar também na 

vertente humana, para assim adquirir o saber científico e tecnológico, afirma Mantoan (S/D b).

Com as transformações das escolas, a minoria dos profissionais tem a noção de que 

a inclusão é possível sim, pois muitos tiveram experiências acerca do assunto, alguns estão 

aprendendo sobre e se empenham para efetivar a ação, como há também os que ainda possuem 

preconceitos e não conseguem adquirir novos procedimentos na educação. Quando surgem 

problemas de indisciplina e problemas de aprendizagem, muitas vezes a afirmação é de que não 

estão preparados diante do medo de algo novo se sentem inseguros.  Segundo Mantoan (S/D b), 

o professor precisa de apoio imediato, para ser o alicerce para os alunos inclusivos, e ajuda de 

colegas que já passaram pela experiência auxilia e muito no grupo pedagógico. A discussão do 

tema aborda dificuldade de ensinar e de aprender, e com isso novos caminhos se abrem para a 

atuação do professor, e o apoio de quem já viveu isso em prática não significa definir se o aluno 

possui capacidade, mas auxiliar nas tensões e dúvidas do responsável pela sala com inclusão. 

De acordo com Mantoan (S/D, a), os indivíduos são únicos e não é justo categorizações 

em nenhum sentido, e as diversidades dentro da escola pode enriquecer as trocas de intelecto, 

social e cultural quando é estimulada a interação. 

A deficiência é um dos maiores fatores de diversidade dentro das escolas, que necessita 

de atendimento específico e individual para assim aproveitar as condições de aprendizagem de 

cada aluno. Entretanto é preciso sair das linhas tradicionais de trabalho para atender o público 

específico. Os docentes têm grande papel uma vez que possui interação constante com os 

alunos, e cabe a eles boa parte dos métodos, estratégias, cumprimento de leis e políticas, mesmo 

que de modo difícil, explicam Pinto, Martins e Campos (2013).

No conceito de integração, estão presentes serviços segregados, que não atendem os 
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objetivos das leis, e continuam isolando o aluno em ações que não atendem suas necessidades 

educativas especiais, e a individualidade (seja de alunos com deficiência ou não) não são 

efetivados. Na perspectiva da inclusão, as políticas públicas e a organização da escola – educação 

especial e regular – se sobrepõem a ideia de integração, e é mais completa. A inclusão acontece 

na vida social e educacional do aluno, uma vez que não são apenas colocados dentro das salas 

de aula, e tem como principal objetivo não deixar nenhum aluno fora do ensino regular:

As escolas inclusivas propõem um modo de se constituir o sistema educacional que con-
sidera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas neces-
sidades. A inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional, pois não se limita 
a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos: 
professores, alunos, pessoal administrativo, para que obtenham sucesso na corrente edu-
cativa geral (MANTOAN, S/D, A, P. 01). 

Diante de tais perspectivas, a educação para todos e especializada no aluno abre um 

leque de possibilidades, entretanto ainda conta com dificuldades nos meios materiais, estruturais 

e interacionais, para assim desenvolver novas atitudes em relação à inclusão, corrobora Mantoan 

(S/D, A). A realidade das escolas no país reflete as mudanças da sociedade, e faz-se necessário 

uma dinâmica e adaptação constante. Para Pinto, Martins e Campos (2013), a diversidade quer 

espaço dentre da massificação do ensino, abrangendo a universalização e acesso a todos. Em 

resultado as escolas públicas lutam para ser uma unidade social integrante de inclusões sociais, 

econômicas e culturais. Nas escolas inclusivas, não há conformidade de padrões, diferenciando 

os alunos entre especiais e comuns. A inclusão impõe a inserção de todos independente das 

condições, pois possuem direito de participar ativamente nos processos de acordo com suas 

capacidades, onde as diferenças de modo algum excluirão seus partícipes, afirmam Mantos, 

Santos e Figueiredo (2011). 

Reconhecer as diferenças e as capacidades individuais de cada aluno também leva 

certo tempo, e não acontece apenas porque as teorias assim dizem. O acolhimento tem que 

ser sentido pelos profissionais para que só assim aconteça o rompimento dos posicionamentos 

padronizados e homogeneizadores, assim é necessário perceber e compreender a importância 

da inclusão, sendo o docente o formador, uma vez que ensina a todos e tem que contar com a 

imprevisibilidade da educação, preponderam Mantoan, Santos e Figueiredo (2011).

Como ressaltam Mantoan, Santos e Figueiredo (2011), fica evidente a necessidade de 

garantir o acesso, permanência e participação das pessoas com deficiência dentro da escola, 
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uma vez que todos os alunos contribuem para a construção de cultura e valorização de todos. 

Com isso as instituições escolares precisam rever as organizações pedagógicas e administrativas 

e assim tornar seus espaços inclusivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A passos lentos as leis vem se efetivando e os alunos cada vez mais atendidos, entretanto 

é preciso realmente atender todas as necessidades educacionais do aluno, seja no aspecto 

afetivo, cognitivo, motor, intelectual, físico, psicológico e social. Bem como, os profissionais 

precisam de muito mais preparo e capacitação, pois muitas vezes, a exclusão não acontece nem 

por falta de vontade dos professores, mas sim por falta de recursos e de saber como agir diante 

da situação. 

Apesar das políticas públicas atuais tanto na área educacional quanto profissional – as 

famosas e polêmicas cotas – ainda temos adentrado em nossa cultura o déficit em incluir as 

pessoas com deficiência. Ainda existem pessoas que criticam a igualdade de direitos e não 

querem cooperar, aceitar, muito menos incluir aqueles que não estão dentro de seus “padrões 

de normalidade”, que são estabelecidos por grupos maiores. 

Diante das pessoas que possuem deficiência, também existem pessoas diferentes. A 

sociedade é composta por pessoas distintas, e a diferença é igualada quando existe a aceitação, 

uma vez que somos todos iguais. 

É essencial a inclusão do aluno com deficiência nas escolas, não apenas por ser um 

direito como cidadão de interagir e participar ativamente na sociedade em que vive, mas no 

aspecto humano também, em que independente das características somos todos iguais e 

necessitamos uns dos outros. 
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OS DIFERENTES ESPAÇOS DE BRINCAR: A BRINQUEDOTECA

FERNANDA MACHADO FRANCO

RESUMO

Este artigo trata da importância de uma brinquedoteca hospitalar na contribuição à recuperação das crianças 
hospitalizadas. O objetivo foi analisar como estão sendo aplicadas as práticas lúdicas nesse espaço hospitalar. O 
presente trabalho aborda desde a concepção e surgimento da brinquedoteca num contexto global, até a importância 
da brincadeira como promoção à saúde e como ela traz inúmeros benefícios para a qualidade de vida das crianças, 
desde que sejam bem aplicadas. Os resultados desta pesquisa mostraram que a brinquedoteca hospitalar tem um 
papel fundamental no processo de desenvolvimento biopsicossocial da criança hospitalizada, influenciando também 
na sua cura.

Palavras-chave: Brinquedoteca; Hospitalização; Criança; Saúde; Educação.

INTRODUÇÃO

No decorrer da história universal, desde a antiguidade até os dias atuais, evidenciam-se 

teorias e práticas que abrangem o acesso aos conhecimentos, dentre as quais, as atividades 

lúdicas sempre estiveram presentes como parte integrante do desenvolvimento do indivíduo, de 

uma forma geral

Na Grécia, por exemplo, o lúdico era praticado através dos jogos ligados a vida olímpica, 

pois crianças brincavam e, ao mesmo tempo, aprendiam sobre os ensinamentos dessa prática 

dentro de sua cultura. Segundo Brougére (2001), cada cultura dispõe de um “banco” de imagens 

consideradas como expressivas dentro de um espaço cultural. E é com essas imagens que a 

criança poderia se expressar e captar novas produções.

A palavra “lúdico” provém do latim “ludus” que, do ponto de vista etimológico, significa 

jogos, brinquedos e brincadeiras. Miranda (2001) faz uma inferência ao lúdico em que este abrange 
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todas as atividades, as quais têm sentido de jogos, divertimentos e brinquedos. Sendo assim, 

hoje a ludicidade é praticada em vários ambientes, levando em consideração o desenvolvimento 

infantil.

A problemática da pesquisa está na compreensão de como vem sendo utilizado o lúdico 

no hospital, em relação, à melhoria da saúde das crianças enfermas.

Para que ocorresse a elaboração deste trabalho foi feito um levantamento bibliográfico, ou 

seja, com o estudo de vários autores; aplicação de Entrevistas Semi-Estruturadas; Observações 

e Conversas Informais no lócus da pesquisa, que foi meramente bibliográfica exploratória.

A ludicidade no processo de desenvolvimento da criança é discutida por vários autores, 

os quais defendem visões diferenciadas, mas com o mesmo objetivo: que as atividades lúdicas 

propiciam conhecimentos físico, social e mental do individuo. Dentre os vários estudiosos da área, 

podem ser citados como norteadores desta pesquisa: Jean Piaget, Tizuko Morchida Kishimoto, 

Nylse Helena Silva Cunha e Santa Marli Pires dos Santos.

Para Piaget (apud NICOLAU, 1987 p. 49), “[...] a criança é um ser dinâmico que a todo o 

momento interage com a realidade, fazendo com que construa estruturas mentais organizadas”.

A criança, através do lúdico, entra em contato com a realidade que a cerca fazendo da 

imaginação e do ato de brincar uma interação com o meio ambiente, adquirindo, nesse trajeto, 

conhecimentos preciosos à sua maturidade.

Piaget (apud KISHIMOTO, 2000 p. 59), relata que: “Quando a criança brinca assimila o 

mundo a sua maneira [...], pois a interação com o objeto não depende de sua natureza, mas da 

função que a criança lhe atribui”. Este ato, para Piaget, é considerado como o Período Simbólico 

ou Jogo do Faz-de-conta, em que a criança representa papéis.

Kishimoto (1997) faz uma grande relevância ao brinquedo e ao brincar, salientando que, 

é através destes que a criança aprende a reproduzir seu cotidiano, pois o brinquedo é suporte 

para a brincadeira e, consequentemente, auxilia no desenvolvimento da criança.

Já Cunha (2001), vem abordar a infância e a função da brinquedoteca, em que esta 

última configura-se como um espaço destinado à brincadeira, onde a criança brinca sossegada, 

sem cobrança e sem sentir que está perdendo tempo, estimulando sua auto-estima e o processo 

sócio-cognitivo.

Santos (2000) por sua vez, vem frisar sobre a brinquedoteca em diferentes contextos, 

dentre os quais, encontra-se a hospitalar, cujo real objetivo é atender a criança hospitalizada 
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através da terapia, com atividades lúdicas e de estimulação Psicomotora, visando atenuar as 

seqüelas emocionais decorrentes da hospitalização.

O texto apresentado encontra-se em uma linguagem simples, acessível e de fácil 

entendimento, mostrando de forma clara como se dá a contribuição da ludicidade em uma 

brinquedoteca hospitalar para as crianças internadas e como ela pode influenciar no processo 

da aprendizagem e da cura.

Mediante isso, o trabalho de Conclusão de Curso está organizado da seguinte forma:

Primeiramente são enfatizados a concepção, o surgimento da brinquedoteca e sua 

importância para o desenvolvimento da criança através da ludicidade que se dá através dos jogos, 

brinquedos e brincadeiras, buscando-se conceituar cada um, dentro de suas singularidades. 

Também é abordado o brinquedo como suporte para o aprendizado, abrangendo às fases do 

desenvolvimento infantil e o papel do brinquedista, o qual é mediador das ações lúdicas, em 

espaços destinado ao brincar.

Logo em seguida é dado enfoque ao brincar como uma promoção a saúde, sendo 

necessário tecer alguns comentários acerca da criança e da hospitalização, bem como, sobre 

os motivos e problemas que influenciam nesse processo. Além do quê, é abordado também o 

processo de recuperação das crianças tendo o brincar como principal ferramenta de apoio. 

Concluo este trabalho, em meio a um parecer que venha contribuir com o entendimento do 

trabalho e um possível encaminhamento posterior para novos estudos acerca da brinquedoteca 

em ambientes hospitalares.

OS DIFERENTES ESPAÇOS DE BRINCAR: A BRINQUEDOTECA

Segundo Cunha (2001), as brinquedotecas existem para atender as necessidades 

lúdicas e afetivas das crianças. Entretanto, vale destacar que “existem crianças diferentes em 

contextos também diferentes, e as brinquedotecas devem atender satisfatoriamente a cada uma 

destas necessidades. Isso reporta o fato de que se tem hoje brinquedotecas em favelas, museus, 

escolas, presídios, pastorais da criança, hospitais e até mesmo em caminhões, que precisam ser 

vistas, pelos seus idealizadores, nas suas particularidades.

Todas essas brinquedotecas têm por função, estimular o brincar da criança levando em 

consideração seu contexto e sua realidade, pois Cunha (2001, p. 95) enfatiza que, “[...] pelo 
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o mundo a fora, diversos tipos de brinquedoteca têm surgido como resultado do esforço de 

proporcionar condições adequadas para que a criança brinquem bem, apesar das dificuldades 

que possam existir”.

Ainda caracterizando a brinquedoteca, esta é um espaço criado para favorecer o brincar 

como um local de descobertas, estimulação e criatividade. Independente do tipo, o objetivo desta 

é sempre resgatar o lúdico e a ludicidade infantil. Entretanto, os variados tipos de brinquedoteca 

sugerem formas diferenciadas de funcionamento. No capitulo anterior, verificou-se que existem 

aquelas em que as crianças só vão para brincar, outras que trabalham com o empréstimo de 

brinquedos, e outras que funcionam como terapia às crianças com necessidades especiais. 

Mas em todas elas, as crianças devem se tornar sócias. Desta forma, ao associar-se, além 

de adquirirem um melhor controle sobre os brinquedos, elas criam um vínculo afetivo com a 

brinquedoteca

As atividades desenvolvidas na brinquedoteca podem ser variadas e a escolha e 

delimitação dependerão do tipo e objetivo da brinquedoteca. O público infantil atendido pode 

brincar sozinho ou pode participar de jogos com outros companheiros, o importante é que o 

espaço seja bem criativo e que os frequentadores sejam estimulados por constantes novidades.

Nenhuma criança é obrigada a nada. Se, porventura, durante uma atividade ela quiser 

ficar parada, o brinquedista deve apenas motivá-la, nunca forçá-la a brincar. A escolha do 

brinquedo deve partir da livre opção da criança; nesse caso, o brinquedista pode apenas fazer 

uma pré-seleção, distribuindo o brinquedo de acordo com a faixa etária da criança, para que 

possam brincar a vontade e descobrir toda a magia do lúdico.

Nesse cenário, a brincadeira é considerada uma atividade indispensável para a vida das 

crianças e um estímulo fundamental para seu bom desenvolvimento emocional, social, psíquico 

e cognitivo, assim como, contribui de forma eficaz no processo da cura. Em outros termos, a 

brinquedoteca se constitui num espaço certo da brincadeira, assumindo funções pedagógicas, 

sociais e terapêuticas da mais alta importância em vários ambientes, como, por exemplo, em 

hospitais.

BRINQUEDOTECA HOSPITALAR

A brinquedoteca deixou de ser um espaço pensado para as escolas ou para as crianças 
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se divertirem simplesmente. Na atualidade, como já fora citado, as atividades lúdicas envolvem 

diferentes setores da sociedade como: grandes empresas, universidades, escolas, hospital, 

Clinicas Fisioterapeutas, Psicopedagógicas, organizações não-governamentais e tantos outros 

espaços que reconhecem o valor da ludicidade para a melhoria de vida das pessoas.

De acordo com Roza e Santos (1997), em qualquer ambiente ou situação, o brinquedo 

é o companheiro inseparável da criança, mas quando sua rotina é interrompida pela internação 

num hospital - e este apresenta uma estrutura física inadequada para a criança -, pode provocar 

danos que, muitas vezes, marca para sempre sua vida.

Os hospitais, normalmente não estão preparados para o atendimento de crianças, pois 

quando ela é hospitalizada sua vida muda completamente. Ela deixa sua casa, seus amigos, seus 

brinquedos e encontram um ambiente desconhecido, com parede sem cor, aparelhos estranhos, 

pessoas desconhecidas e uniformizadas que lhe oferece remédios amargos, injeções, máscaras 

de oxigênio, sondas, exames complicados, além do choro de outras crianças, etc. Tudo isso 

provoca medo, sofrimento, ansiedade e desconforto. Para amenizar esse impacto sentido pela 

criança, surge a brinquedoteca hospitalar.

Sobre esse aspecto, Cunha (2001, p.97) destaca que: ”Para alegrar a criança durante 

sua permanência no hospital foi criado a brinquedoteca hospitalar. Lá, a criança pode encontrar 

brinquedos para se distrair e, no caso de não poder deixar o leito, os brinquedos serão levados 

até ela”.

Historicamente falando, as primeiras idéias de brinquedoteca hospitalar surgem na 

Finlândia mais ou menos no ano de 1909, quando se pensava em organizar um espaço de 

recreação para as crianças hospitalizadas. Mas isso só foi possível em 1950, quando o brincar 

no hospital se organizou. A partir daí, a literatura sobre o assunto conscientizou os profissionais 

da área da saúde, psicologia e educação a se preocuparem mais com as atividades lúdicas 

praticadas nos hospitais e clinicas especializadas.

No Brasil, na década de 80, através, da iniciativa de pessoas de diversas áreas da 

sociedade civil - de ONGs, de Órgãos do Terceiro Setor -, começaram a ser criadas as primeiras 

estruturas das brinquedotecas hospitalares, as quais têm conseguido cada vez mais adeptos, 

expandindo-se cada vez mais.

É importante ressaltar que muitos hospitais ainda não reconhecem o efeito do brincar 

no processo da hospitalização. Certamente, existem aqueles que estão dando o primeiro passo; 
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outros já estão estruturados. Reconhecendo a importância do brincar das crianças em situações 

de risco, a Lei Federal nº 11.104 de 21 de março de 2005, dispõe sobre a obrigatoriedade de 

instalação de brinquedotecas, nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em 

regime de internação.

 Sobre o que diz a lei: 

  Art. 1º Os hospitais que oferecerem atendimento pediátrico contarão, obrigatoriamente, 
com brinquedotecas nas suas dependências.

Parágrafo único – o disposto no caput deste artigo aplica-se a qualquer unidade de saúde 
que ofereça atendimento pediátrico em regime de internação.

Art. 2º Considera-se brinquedoteca, para os efeitos desta lei, o espaço provido de brin-
quedos e jogos educativos, destinados a estimular as crianças e seus acompanhantes a 
brincar.

Art. 3º A inobservância do disposto no artigo 1º desta Lei configura infração a legislação 
sanitária federal e sujeita seus infratores às penalidades previstas no II, do art. 1º da Lei 
nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Art. 4º Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação: 
Brasília, 21 de março de 2005.

Como se vê a construção de brinquedotecas em ambientes hospitalares é de suma 

importância, pois a mesma transforma o aspecto triste da internação em momentos alegres, 

fazendo com que as crianças reajam ao tratamento. Para tanto, torna-se relevante destacar o 

argumento de (Viegas, 1993, p.13), sobre a brinquedoteca hospitalar: “A brinquedoteca hospitalar 

deve ser um espaço diferente, mágico, que estimule a imaginação. Decoração alegre, bem 

colorida, que provoque a curiosidade e vontade de descobrir, que possibilite a exploração em 

ambiente seguro e convidativo”.

Neste contexto, a brinquedoteca hospitalar, tem por finalidade tornar o ambiente hospitalar 

mais alegre e menos traumatizante, favorecendo maiores condições para a recuperação da 

criança, uma vez que, o processo de internação provoca sérias alterações na vida cotidiana da 

criança, impondo-lhe um ambiente desconhecido formado por regras, limites e sem liberdade.

Para que a criança não seja prejudicada, o ambiente hospitalar deve oportunizar várias 

atividades através do brincar, que sirvam de estímulos para a adaptação e reabilitação da 

criança nesse novo ambiente. “Acima de tudo, as atividades lúdicas devem servir para manter a 

autoconfiança e ajudá-la a superar essa adversidade” (CUNHA, 1993, p.98).

Nesse aspecto, o brincar exerce um papel fundamental na saúde, de forma a minimizar as 

conseqüências da hospitalização no desenvolvimento das potencialidades da criança. Ao tratar 
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de uma criança, deve-se levar em consideração “não só os seus aspectos clínicos e patológicos 

de doença e a limitação, mas abordar a importância de se considerar o lado saudável e resgatar 

a sua potencialidade, normalmente latente durante o processo de doença e internação” (KUDO 

e PIERRE, 1990, p. 195).

A criança, longe do contexto de sua casa e de seus familiares, assusta-se com o 

novo ambiente, principalmente quando se trata de internação pela primeira vez. Será desse 

modo, valioso para a criança saber que no hospital existe um local cheio de jogos, brinquedos, 

materiais para pintura e desenhos, os quais, de forma eficaz, contribuem para sua adaptação e 

desenvolvimento.

A brincadeira torna-se, então, um recurso da criança para o desenvolvimento do seu 

eu, pois é na busca de compreender o mundo, assimilando o real a si mesmo, que encontra 

equilíbrio afetivo e intelectual, na tentativa de adaptar-se ao ambiente desconhecido e ao mundo 

dos adultos. Dessa forma, o brincar do que uma visão da criança do mundo real na tentativa 

de satisfazer suas necessidades, contribuindo assim, para o seu desenvolvimento em termos 

globais.

A brinquedoteca hospitalar oferece para a criança alegria, estimulando sua fantasia 

através dos brinquedos e do brincar, proporcionando mecanismos que fazem com que elas se 

sintam à vontade em um ambiente diferente. Com propósito de atender e oferecer às crianças 

um lugar favorável a sua recuperação contribui também para a formação educacional da criança 

em novo conceito de atendimento hospitalar na pediatria.

Piaget (apud MARCELINO,1990, p.87), diz que a “[...] brinquedoteca hospitalar 

possui princípios e objetivos de preparar as crianças para enfrentar situações novas”, Pois a 

hospitalização provoca interrupção no cotidiano da criança, fazendo com que ela fique insegura 

e sinta falta das pessoas que participam do seu dia-a-dia.

De acordo com Cunha e Viegas (2003), a brinquedoteca hospitalar tem os seguintes 

objetivos:

• Preservar a saúde emocional da criança, proporcionando alegria e distração através 

de oportunidade para brincar, jogar e encontrar parceiro;

• Preparar a criança para a situação nova que irá enfrentar, levando-a a familiarizar-

se com roupas e instrumento cirúrgicos de brinquedo e através de situações lúdicas; 
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tomar conhecimento de detalhes da vida no hospital e do tratamento, que vai ser 

submetido:

• Dar continuidade à estimulação de seu desenvolvimento, pois a internação poderá 

privá-la de oportunidade e experiência de que necessita. Se a estada é longa, pode 

ser necessário um apoio pedagógico para que a criança não fique muito defasada 

no processo de escolarização.

No Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 

por exemplo, um dos objetivos da brinquedoteca, é fazer com que a criança continue seu 

processo educacional, através de atividades pedagógicas, bem como, proporcionando desta 

forma condições para que ela, a família e os amigos que forem visita-la a vejam num ambiente 

favorável, alegre, e que não aumente a condição de vítima que ela já se encontra, além de 

prepará-la para voltar para casa. O brincar não faz somente a criança esquecer de sua doença, 

mas faz com que ela, após sair do hospital, tenha agradáveis recordações e que tenha vontade 

de voltar, ou como visitante ou nas festas de integração da instituição.

AS ATIVIDADES LÚDICAS EXISTENTES EM UMA BRINQUEDOTECA

Na brinquedoteca hospitalar, as atividades lúdicas não se diferenciam tanto das outras 

brinquedotecas, uma vez que, o objetivo é estimular a brincadeira e, consequentemente, o 

desenvolvimento da criança que brinca. Em todo caso, no ambiente hospitalar, as atividades 

lúdicas voltam-se mais ao interesse de amenizar o sofrimento da criança causado pela doença, 

pois de acordo com Kishimoto (1993), as brinquedotecas em hospitais são de extrema importância 

para a recuperação da criança hospitalizada, pois ao utilizar o jogo, representando os problemas 

vividos na internação, as crianças encontram mecanismos para enfrentar os seus medos e 

angústias.

Com a realização da expressão lúdica, as crianças demonstram significativas mudanças 

em seus comportamentos como: uma maior interação ao meio hospitalar e um significativo 

progresso no processo de desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social.

Nesse sentido, resgatar o lúdico em uma brinquedoteca de caráter hospitalar é destacar 

a sua importância na recuperação e tratamento de crianças e no próprio desenvolvimento, 
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ajudando a recuperar a autoconfiança nas suas capacidades e garantindo sempre o seu direito 

de brincar. Com tais argumentações, fica claro que as atividades lúdicas têm muito a contribuir 

com o desenvolvimento infantil, pois Roza e Santos (1997, p.138) enfatizam que: “A brincadeira 

é a melhor maneira da criança comunicar-se, relacionar-se com outras crianças; brincando ela 

aprende sobre o mundo que a acerca e procura integrar-se a ele”.

Além dessas atividades, na brinquedoteca também são trabalhadas palestras e mini-

cursos com as mães-acompanhantes sobre hábitos de higiene, cuidado com a criança, hábitos 

alimentares, e outros, estimulando sobretudo, uma melhor saúde e qualidade de vida.

Vale destacar ainda as oficinas de construção de brinquedos, em que os voluntários 

ensinam as mães a construírem brinquedos de sucatas e a brincarem com seus filhos após a 

saída do hospital.

Assim, as atividades realizadas na brinquedoteca procuram oportunizar as crianças um 

pouco de prazer e aprendizagem sobre o meio físico e suas vidas, o que, de certa forma, lhes são 

tirados ao serem hospitalizadas, dando a elas uma impressão mais positiva em seus processos 

de recuperação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O brinquedo é a essência da infância e o veículo de crescimento. É um meio que 

possibilita a criança explorar, descobrir, entender e conhecer o mundo a sua maneira e a sua 

forma de reagir.

No processo de desenvolvimento deste estudo, procurei conhecer como a brincadeira e 

o brincar estão dando suporte para a concretização de ações lúdicas na brinquedoteca “Amiga 

da Criança” e como esta vem contribuindo para uma melhor recuperação das crianças internadas 

na Pediatria do ICR.

Sendo que a brinquedoteca é, antes de mais nada, um espaço de valorização da ludicidade, 

é através do brincar que a criança vai, aos poucos, organizando suas relações emocionais e 

desenvolvendo suas relações sociais, aprende a conhecer melhor e aceitar a existência de outra 

criança, principalmente em um ambiente hospitalar que é diferente de seu contexto habitual.

Atividades lúdicas psicomotoras, grafomotoras, as festas comemorativas, além do teatro, 

o audiovisual e as oficinas. Tudo isso faz com que o processo de  hospitalização seja bem 
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menos traumatizante, em um ambiente lúdico, acolhedor, onde a educação acontece valorizando 

e respeitando o que a criança mais gosta, que é brincar.

Com tais atividades é diminuído o estresse, a agitação, a angústia da espera e o medo 

que ocorre na utilização dos procedimentos hospitalares. Quando a criança brinca o espaço é 

dela e o único lugar do hospital que lhe dar prazer é a brinquedoteca. A qual tem auxiliado, por 

meio do suporte lúdico, a amenizar o doloroso processo do tratamento hospitalar.

É inegável a importância da brinquedoteca hospitalar, o grande problema é que a maioria 

dos médicos desconhece seu valor, sobretudo aqueles que tratam de crianças, os pediatras. 

Nessa perspectiva, espero que a pesquisa aqui apresentada contribua para reflexões, desperte 

o interesse de profissionais de saúde e daqueles que desejam atuar em ambiente hospitalar. 

Além de servir para subsidiar futuros trabalhos científicos.

E o mesmo contribuiu para mim como futura pedagoga, para que possa enxergar que 

todas as crianças tem o direito de brincar e se divertir, independente de suas limitações, e que 

a brincadeira pode contribuir para um maior crescimento e desenvolvimento da capacidade 

intelectual de cada um, e que, mesmo em condições adversas, as crianças podem desenvolver 

suas potencialidades de forma a crescerem e se tornarem adultos mais capacitados e 

desenvolvidos tanto física como psicologicamente, em todos os sentidos.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA INFÂNCIA

FLAVIA MICHAELA ANASTACIO

RESUMO

Este artigo tem como objetivo mostrar como a prática do brincar é muito mais do que uma simples atividade de lazer. 
Por meio da ludoterapia, são encontrados inúmeros benefícios principalmente para o desenvolvimento infantil. Por 
meio de autores especializados, os jogos são analisados para mostrar qual a melhor maneira de serem aplicados 
na educação infantil, sempre buscando o melhor aproveitamento da criança nas instituições de ensino. Este trabalho 
também propõe analisar o processo de hospitalização infantil que muitas vezes é vivido de forma traumática pelas 
crianças. É neste aspecto que a ludoterapia entra como um agente facilitador deste processo. O estudo de teóricos 
mostra que a internação pode sim ser um momento menos traumático para a criança quando ela encontra no 
hospital um ambiente estimulador e de liberdade proporcionado pelo brincar.

Palavras-chave: Ludoterapia; Desenvolvimento Infantil; Educação Infantil; Hospitalização Infantil.

INTRODUÇÃO

Conhecida por diversos nomes - Ludoterapia Não-Diretiva (AXLINE, 1947/1984, 

1969/1993), Ludoterapia Centrada no Cliente (DORFMAN, 1951/1992), Ludoterapia na Abordagem 

Centrada na Pessoa (GARCIA, 2002) e Ludoterapia Centrada na Criança (BRANCO, 2001; 

LANDRETH, 1991/2002; BRITO, 2008; COCHRAN, 2010; VANFLEET, SYWULAK & SNISCAK, 

2010) -, essa prática tem ganhado cada vez mais força em se tratando do desenvolvimento 

infantil.

Trata-se de uma forma de terapia destinada a crianças que usa o brincar como forma 

de ajudá-los a resolver situações ou dificuldades. Vinda da palavra inglesa play-therapy, ou, 

em tradução livre, “terapia pelo brincar”, apresenta esse brincar de maneira diferente do que 

estamos acostumados. 

Trata-se de:
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 “… uma relação interpessoal dinâmica entre a criança e um profissional treinado, que 
providencia a esta um conjunto variado de brinquedos e uma relação terapêutica segura 
de forma que possa expressar e explorar plenamente os seus sentimentos, pensamentos, 
experiências, comportamentos através do seu meio natural de comunicação: o brincar.” 
(LANDRETH, 2002, p. 16). 

Para começar, a partir dos estudos de teóricos como Rousseau, Landreth e Dorfman, 

são mostrados os antecedentes e como, a partir de estudos e pesquisas, chegou-se ao estágio 

em que a ludoterapia se encontra atualmente. Descrevem-se a Ludoterapia Psicanalítica, a 

Ludoterapia da Liberação e a Ludoterapia de Relacionamento.

Na sequência é apresentado um histórico do brincar, desde os tempos em que as crianças 

eram consideradas meras miniaturas de seres humanos, sem importância no convívio social. Foi 

a partir do século XVII que Rousseau passou a defender a criança como portadora de natureza 

própria, com o direito de ser desenvolvida. Passa-se, então a analisar a importância dos jogos e 

brincadeiras na infância.

O brincar deixa de ser visto como um simples passatempo. É considerado uma forma de 

linguagem e de atividade complexa, que envolve a criança física, mental, social e emocionalmente, 

revelando os seus sentimentos, experiências e reações a essas mesmas experiências. 

A partir de Piaget, Lopes, Kammi, Friedmann, Rosamilha e Hishimoto, mostram-se as 

principais classificações do brincar para, em seguida, apresentar os mais diversos benefícios da 

ludoterapia no desenvolvimento infantil. A brincadeira, por exemplo, permite pensar, construir, 

decidir, experimentar, sentir emoções, cooperar, descobrir, aceitar limites, competir. 

Para finalizar, são mostradas as contribuições da ludoterapia no processo de 

hospitalização infantil, momento em que a criança vive experiências desagradáveis e precisa 

conviver temporariamente com pessoas diferentes das quais está acostumada e em um ambiente 

estranho, o que pode vir a deixá-la confusa, agitada e em uma situação de crise.

E é neste momento que o brincar pode fazer toda a diferença. Os jogos e brincadeiras, 

como afirmam especialistas na área, trazem uma repercussão positiva para essas crianças. 

Fica provado que usados no contexto hospitalar, os recursos lúdicos fazem as crianças 

recuperarem a capacidade de adaptação diante de transformações que ocorrem a partir de sua 

admissão na instituição. O brincar é efetivo na redução da tensão, da raiva, da frustração e da 

ansiedade, além de servir como fator de proteção.
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O BRINCAR

O brincar é a principal atividade da criança desde sempre. Isso é constatado em murais, 

pinturas, esculturas que diversas gerações deixaram registradas. Durante toda Idade Antiga, 

o jogo é visto como recreação. Já na Idade Média, foi considerado como uma atividade sem 

seriedade por estar associado ao jogo de azar. No Renascimento, a brincadeira é vista como 

uma prática que favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo, sendo, então, 

adequada para a aprendizagem dos conteúdos escolares.  No Romantismo é construído o 

pensamento em que a criança e o jogo têm novo lugar, tendo como representantes filósofos e 

educadores como Jean  Paul Rechter, Hoffmann e Froeber, que consideram o jogo como conduta 

espontânea de educação na infância.

Antes do século XVII, a criança era desprezada, considerada um ser humano sem valor. 

Foi Rousseau que, a partir deste século, passou a defender a criança como portadora de natureza 

própria que deve ser desenvolvida. A infância é a idade do possível, podendo ser ela a esperança 

de mudança tanto social quanto moral. 

No século XIX, com o surgimento da psicologia da criança, surge a teoria de Groos, 

que considerava o jogo pré-exercício de instintos herdados, uma ponte entre a biologia e a 

psicologia. De certa maneira, uma necessidade biológica, um instinto e, psicologicamente, um 

ato voluntário. O jogo é retomado como uma ação espontânea natural, prazerosa e livre, e que 

antecipa a sua relação com a educação.

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA INFÂNCIA

Assim, podemos encarar a ludoterapia para as crianças como a psicoterapia para 

os adultos. As crianças poderão sentir dificuldades na expressão das suas emoções e em 

compreender o impacto delas em sua vida. Com frequência não vão saber o que sentem 

nem como as controlar, uma vez que ainda não estão suficientemente desenvolvidas ao nível 

emocional, cognitivo e linguístico. No entanto, estando na presença de um adulto que as tenta 

compreender de forma empática, proporcionando segurança e utilizando brinquedos que 

possibilitam a sua expressão emocional criativa, dá-se um passo para a expressão e exploração 

dos seus sentimentos, pensamentos, experiências, comportamentos e dificuldades.
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A criança vai enfrentar seus sentimentos de frustração, agressividade, medo, insegurança, 

confusão, entre tantos outros, aprendendo a controlá-los ou a abandoná-los, ao mesmo tempo 

que vai percebendo que é uma pessoa autônoma e com direito a sentir todas essas emoções. 

Assim, o brincar é a forma natural de a criança se expressar, tal como falar é a forma natural de 

o adulto se expressar. 

Na sala dos brinquedos, estes são usados como palavras e o brincar é a linguagem da 

criança. Percebemos a importância do brincar para a criança, não só pela sua utilização num 

contexto terapêutico, mas também pela importância da brincadeira em todas as dimensões da 

vida da criança.

O brincar na maioria das vezes é visto como um simples passatempo, sem funções mais 

importantes que entreter uma criança com atividades divertidas. Atualmente, entretanto, sabe-se 

que esta ideia está completamente errada. Bergman (1998) afirma que o brincar é uma forma 

de linguagem. A maior parte das características desta linguagem pode ser constatada logo nos 

primeiros contatos das crianças com os seus pais ou com aqueles que cuidam delas.

Mães ou pessoas responsáveis por cuidar dos bebês ajudam-nos a brincar desde muito 

pequenos ao interagir com eles. Por meio de uma atitude e de uma linguagem segura, esses 

adultos estabelecem com os bebês laços de confiança que possibilitam o início do brincar.

Este é considerado como uma linguagem, uma vez que permite às crianças comunicar 

com as outras pessoas e iniciar a compreensão, desde muito cedo, de que podem suportar 

e representar a ausência temporária das pessoas que amam, substituindo-as pelas primeiras 

brincadeiras. 

O processo do brincar é apreciado tal como é pela criança e o produto final do brincar 

não é o mais importante desta atividade. A maioria dos adultos é capaz de expressar sob a forma 

verbal os seus sentimentos, frustrações e angústias; no entanto, a criança, por ainda não ter 

facilidade cognitiva e verbal, utiliza os brinquedos como palavras. 

Pode-se afirmar que quando a criança brinca, o seu ser está totalmente presente. Está 

aí a prova de que o brincar é realmente uma forma de atividade complexa, que envolve a criança 

física, mental, social e emocionalmente, revelando os seus sentimentos, experiências e reações 

a essas mesmas experiências. Brincando, a criança conhece o Mundo, e com ele, conhece as 

pessoas, as relações e regras sociais.

Ao brincar, são transmitidos conhecimentos educacionais e este é, igualmente, um 
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indicativo do desenvolvimento da criança: as brincadeiras podem ser indicativas de alguma 

dificuldade ou desenvolvimento tardio em determinado aspecto, visível aos pais e outros adultos 

que estejam em contato diariamente com a criança. 

O brincar está muito presente no dia-a-dia de uma educadora infantil. É o instrumento 

principal pelo qual as crianças aprendem coisas novas e crescem a cada dia, em todos os níveis: 

cognitivo, emocional, linguístico, social e motor.

É imprescindível haver este espaço para que as crianças possam se desenvolver. Além 

de fonte de lazer, o brincar é simultaneamente fonte de conhecimento. É esta dupla natureza 

que nos leva a considerar o brincar como parte integrante da atividade educativa, sobretudo no 

pré-escolar. 

Infelizmente, a brincadeira ganha cada vez menos importância à medida que as crianças 

crescem, começando a haver cada vez mais exigências intelectuais. 

No dia-a-dia da sala de creche, o brincar, para além de possibilitar o exercício daquilo 

que é próprio no processo de desenvolvimento e aprendizagem, possibilita situações em que 

a criança constitui significados, sendo uma forma de assimilação dos papéis sociais e de 

compreensão das relações afetivas que ocorrem no seu meio, assim como para a construção do 

conhecimento. 

O jogo e a brincadeira são sempre situações em que a criança realiza, constrói e se 

apropria de conhecimentos das mais diversas ordens. Eles possibilitam, igualmente, a construção 

de categorias e a ampliação dos conceitos das várias áreas do conhecimento. 

É curioso perceber que, num grande grupo de crianças, há algumas que procuram 

bastante a atenção do adulto e brincar com ele, enquanto outras se envolvem completamente nas 

brincadeiras, individualmente e em grupo. Cabe ao educador mediar estas situações, aproveitando 

para interagir e transmitir conhecimentos através da brincadeira que ali se desenrola, uma vez 

que o lúdico possibilita uma das atividades mais significativas para a aprendizagem.

Nesta faixa etária as crianças já desenvolveram capacidades emocionais e cognitivas 

para incluir outras pessoas nas suas brincadeiras. Anteriormente, brincavam ao lado do outro, 

mas não com o outro. E é percebendo a presença do outro que começam a serem criadas e 

respeitadas as regras. Conviver com outra pessoa exige que se respeitem limites, principalmente 

os impostos pelo outro. 

Não por acaso podem aparecer alguns conflitos, sendo que é nesta fase que cresce nas 
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famílias a preocupação com a possibilidade de o seu filho ser uma criança violenta. Normalmente 

não há motivo para preocupação, as crianças estão apenas crescendo e a aprendendo cada vez 

mais sobre o comportamento humano. 

A imaginação começa a dominar e, a partir do faz-de-conta, a criança traz para perto de 

si uma situação vivida, adaptando-a à sua realidade e necessidades emocionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se por um lado, o avanço da tecnologia promoveu melhoras nos mais diversos aspectos 

da nossa vida, por outro, em se tratando principalmente das crianças, vemos um crescente 

desapego por parte delas e de seus pais ao antigo brincar. Se, no passado, a infância era marcada 

por jogos de tabuleiro, massinha, taco, bola etc, hoje vemos as crianças grudadas na televisão 

ou nos tablets, até mesmo em aparelhos celulares, com seus jogos digitais.

Desta maneira, as crianças perdem muito da capacidade de se desenvolver com 

brincadeiras mais simples, já que optam pela tecnologia. Podemos afirmar, então, que se faz 

necessário uma busca do que ficou no passado, já que ele é de uma extrema riqueza em se 

tratando de jogos e brincadeiras.

É muito importante que as instituições de ensino se esforcem para fazer as crianças 

brincarem como antigamente, já que, como vimos nas palavras dos teóricos citados neste 

trabalho que esses jogos são fundamentais no desenvolvimento infantil.  

Brincar é uma atividade que, além de dar prazer, faz com que as crianças trabalhem sua 

imaginação, construindo seu conhecimento a partir das experiências vividas. Não que os vídeo 

games e outros tipos de aparelhos cheios de tecnologia sejam exatamente prejudiciais, mas 

com a utilização de brinquedos elas se deparam com desafios e problemas, o que fará com que 

elas tentem buscar soluções, criando e manifestando desejos e curiosidades. Desta maneira, os 

jogos e brincadeiras criam um elo no processo ensino aprendizagem.

A Educação Infantil como um todo deveria considerar o lúdico como parceiro e utilizá-lo 

amplamente para atuar no desenvolvimento das crianças. As crianças fazem das brincadeiras 

uma ponte para o imaginário e, a partir dele, muitas áreas do desenvolvimento podem ser 

trabalhadas.

O brincar é a forma natural de a criança se expressar, tal como falar é a forma natural 
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de o adulto se expressar. Brincando, ela irá enfrentar sua frustração, agressividade, medo, 

insegurança, confusão, entre tantos outros sentimentos, aprendendo a controlá-los ou a 

abandoná-los, ao mesmo tempo que passa a  perceber que é uma pessoa autônoma e com 

direito a sentir todas essas emoções. 

Com relação à prática da ludoterapia nos hospitais, a utilização de recursos lúdicos tem-

se mostrado um auxílio no processo de recuperação da adaptação da criança em situação de 

crise. Serve como um alívio das tensões provocadas pela hospitalização. 

O estudo realizado comprova que essa prática exerce, de fato, uma influência na terapêutica 

das crianças hospitalizadas. A ludoterapia pode ser uma excelente aliada na recuperação da 

criança hospitalizada, tornando o momento de sua internação menos impactante, estreitando os 

laços entre ela e os profissionais de saúde e aumentando sua adesão ao tratamento. 

Lembramos aqui ser necessário um treinamento e uma capacitação dos profissionais 

da área, para que a ludoterapia funcione de forma eficaz. Todos precisam estar inseridos nesse 

contexto, não apenas as crianças e seus pais, mas todos os profissionais de saúde envolvidos. 

Dessa forma as crianças poderão usufruir de um período de hospitalização mais tranqüilo e bem 

menos traumático. 

Enfim, o brincar e o lúdico são essenciais na vida das crianças, seja qual for o momento pelo 

qual ela estiver passando, independente de sua idade ou classe social. É papel dos educadores, 

terapeutas e outros profissionais que trabalham com crianças, além dos próprios pais, incentivar 

os jogos e brincadeiras tradicionais já que é por meio do brincar que as crianças, além de obterem 

a capacidade de se desenvolverem com mais eficácia, atingem suas necessidades de serem 

compreendidas e a melhor maneira que elas conseguem se expressar.
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O CAMINHO PERCORRIDO ATÉ A ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO

GABRIELA SOARES VELOZO CORREIA

RESUMO

Este artigo tem como tema central a chegada e o percurso dos povos africanos no Brasil. Sendo assim, este estudo 
abordará tópicos teóricos de grande importância. Os índios eram retirados de suas tabas e agrupados em grandes 
grupos para trabalhar no corte de pau-brasil e nas plantações de cana-de-açúcar. A justificativa para essa atividade 
era sempre a catequização. Os índios eram obrigados a se converter ao catolicismo, o que faria com que suas almas 
fossem salvas.

Palavras-chave: Educação; História; Escravidão; Povos Africanos. 

INTRODUÇÃO

A história dos negros africanos no Brasil se inicia em meados do século XV, com a 

chegada dos povos africanos, trazidos de suas terras natais como mão de obra escrava.

De início, os portugueses utilizavam mão escrava indígena, ou seja, os indígenas foram os 

primeiros escravos do Brasil. A grande parte das atividades extrativas eram de responsabilidade 

dos índios.
 

Os índios eram retirados de suas tabas e agrupados em grandes grupos para trabalhar no 
corte de pau-brasil e nas plantações de cana-de-açúcar. A justificativa para essa ativida-
de era sempre a catequização. Os índios eram obrigados a se converter ao catolicismo, 
o que faria com que suas almas fossem salvas. Isolados no continente americano havia 
milênios, os índios eram vítimas constantes de epidemias. Seus corpos não tinham imuni-
dade contra as doenças trazidas pelos europeus. A gripe, a disenteria e, principalmente, a 
varíola mataram populações inteiras. O primeiro século da ocupação portuguesa no Brasil 
foi repleto de guerras pela posse do território, mas as epidemias matavam mais do que as 
armas. Sem chance de resistir, os índios foram cada vez mais para o interior, o que dificul-
tava a captura deles para o trabalho nos canaviais. (FERNANDES, 2016, p. 53).
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Posteriormente, a mão de obra indígena foi substituída pela do negro africano. Segundo 

Mattos (2016), os africanos, depois da extensa e árdua travessia do oceano Atlântico, foram 

trazidos para o Brasil e levados a trabalhar como escravos em diversas atividades econômicas 

na zona rural e urbana e sofreram a agressão e a exploração inerentes ao sistema escravista. 

Os portugueses traziam os negros africanos, de forma comercializada, através do 

comércio de tráfico de escravos, e utilizavam como meio de transporte para transporta-los 

os porões dos tumbeiros, também conhecidos como navios negreiros. Essa comercialização 

tornou vantajoso o negócio. Pereira (2012) relata que o comércio de pessoas escravizadas, ou 

seja, o tráfico de africanos foi utilizado na produção açucareira, por ser mais lucrativo para os 

portugueses.

Nos navios negreiros eram empilhados, em condições desalmadas, muitos sucumbiam 

antes de chegar ao Brasil, e seus corpos eram arremessados ao mar.

O ABOLICIONISMO

 É o movimento que surgiu no final do século XVIII, na Europa, com o intuito de extinguir 

a escravidão.

No Brasil, o ideal manifesta-se com força na segunda metade do século XIX e contribuiu 

para o fim da escravidão no país.

Nos anos 1860, os negros haviam começado a receber um apoio maior de membros 

influentes da sociedade. O poeta Castro Alves, mestiço baiano, foi um deles. No Rio de Janeiro, 

o jornalista negro Jose do Patrocínio era a principal voz contra a escravidão; na Bahia, o também 

negro e medico Luis Anselmo da Fonseca liderava campanhas.

Em 1867, o movimento abolicionista ganhara um aliado importante: o imperador D.Pedro 

II, que pretendia apressar o fim da escravidão. Aquela altura, os Estados Unidos tinham abolido 

o cativeiro (em 1865). Só Brasil, Cuba, Paraguai e Porto Rico ainda admitiam a propriedade de 

um homem sobre outro.

Os fazendeiros, que eram os grandes poderosos da época, resistiram. Isso fez o processo 

ser demorado, mas era inevitável. Em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre. Ninguém mais 

nasceria escravo no país. Os senhores teriam de cuidar dos filhos de negros escravizados ate 

os oito anos.
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Nos anos 1880, a campanha abolicionista ganhou fôlego. Luiz Gama, um negro nascido 
livre e vendido ilegalmente como escravizado pelo próprio pai e que se tornara poeta, 
jornalista e advogado, obtinha a liberdade de muitos cativos nos tribunais. Ele também 
criou a Caixa emancipadora Luiz Gama, para obter recursos para a compra de alforrias. 
(FERNANDES, 2016, p. 69)

Na luta pela abolição os próprios escravos foram os protagonistas dessa historia. Suas 

atuações foram muito importantes para extinção da escravidão no Brasil. Com isso, a abolição 

foi cada vez mais ganhando forca.

A legitimidade da propriedade escrava enfraquecia-se em todo o pais. Em 1884, a pro-
víncia do Amazonas decretou a abolição definitiva da escravidão. Em 1887, o marechal 
Deodoro da Fonseca, então presidente do Clube Militar, solicitou ao governo imperial que 
o Exercito não fosse mais empregado na “caca” aos escravos fugidos. Nesse mesmo ano, 
a Igreja Católica manifestou-se publicamente em favor da abolição. Em fevereiro de 1888, 
na cidade do Rio de Janeiro, sociedades carnavalescas levaram as ruas carros alegóri-
cos, muito aplaudidos pelos foliões, que exaltavam a liberdade. Naquele Carnaval já se 
experimentava a liberdade que, aos poucos, foi sendo conquistada. Nos meses que ante-
cederam o dia 13 de maio de 1888, as agitações pela liberdade fortaleceram-se. As fugas 
em massa de escravos, as reações contra senhores e capitães do mato tornavam-se 
constantes e ganhavam, cada vez mais, apoio da opinião publica. (DANTAS, 2012, p. 83)

A Lei Áurea, foi sancionada pela princesa regente Isabel, no dia 13 de maio de 1888. 

Foi discutida e, extraordinariamente, aprovada em um domingo, fato inédito na historia do Brasil. 

(DANTAS, 2012, p.83)

Ainda segundo Dantas (2012, p. 83), a partir desta data, todos os brasileiros passaram a 

serem formalmente cidadãos iguais perante a lei. 

Como dito anteriormente, após a abolição da escravidão os negros africanos que aqui 

no Brasil habitavam passaram a ser considerados cidadãos iguais perante a lei. Na realidade 

na pratica isso não aconteceu, os negros sofreram muitas formas de preconceitos, entretanto, 

não eram mais escravos, tinham a liberdade de praticar suas crenças, costumes e hábitos.   

Desejavam encontrar um lugar na sociedade.

O negro conquistara a liberdade com sua luta. Ele agora se considerava um cidadão 

brasileiro. E claro que o acesso a terra para plantar ou as melhores oportunidades de emprego 

ainda estava longe de seu alcance, (FERNANDES, 2016, p. 71) relata no livro o que você sabe 

sobre a África. 

Vale enfatizar que foi através dos negros africanos, indígenas e outros que originou a 

formação do povo brasileiro. São inumeráveis as raças que contribuíram para a sua formação, 

em especial, o negro africano e o indígena. Em outras palavras, pode-se dizer que o encontro do 
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negro africano com o branco e o indígena gerou a sociedade brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos enfim considerar que o tema central deste artigo: a chegada e o percurso 

dos povos africanos no Brasil teve grandes repercursões em nosso país. Sendo assim, este 

estudo abordou tópicos teóricos de grande importância. Os índios eram retirados de suas tabas e 

agrupados em grandes grupos para trabalhar no corte de pau-brasil e nas plantações de cana-de-

açúcar. A justificativa para essa atividade era sempre a catequização. Os índios eram obrigados 

a se converter ao catolicismo, o que faria com que suas almas fossem salvas.
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O PROFESSOR COMO MEDIADOR NO EAD

GISELDA LILIANE DA SILVA FEITOSA

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo apresentar como surgiu o ensino superior no Brasil, desde o início até os dias 
atuais e como se deu todo esse processo.Bem como o surgimento do ensino a distância. 

Palavras-chave: Educação; Ensino Superior; Ensino a Distância. 

INTRODUÇÃO

A educação é um dos pilares fundamentais dos direitos humanos, da democracia, do 

desenvolvimento sustentável e da paz e, portanto, deve ser acessível a todos no decorrer da vida 

(UNESCO, 2016). Consta na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e no Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e, em particular, no Artigo 26 do §1: no qual se declara 

que ”toda pessoa tem o direito à educação” e que “a educação superior deverá ser igualmente 

acessível a todos com base no respectivo mérito”, e endossado, nos princípios básicos da 

Convenção contra Discriminação em Educação (1960), que em seu Artigo 4º: compromete os 

Estados Membros a ”tornar a educação superior igualmente acessível a todos segundo sua 

capacidade individual” (UNESCO, 2016).

SISTEMÁTICA

O Ensino a Distância (EAD), embora forneça uma gama de ferramentas tecnológicas que 
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estreite laços e minimizem obstáculos antes intransponíveis pelas distâncias físicas e o tempo 

real, é um espaço onde interagem pessoas com diversas necessidades que são mediadas por 

outras, que de igual modo, estão envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. É nessa 

perspectiva, que assumem fundamental importância nesse processo, professores e tutores de 

apoio presencial, como facilitadores engajados no processo educativo proposto pela EAD.

De acordo com Preti (1996), respeitando a autonomia da aprendizagem de cada aluno, o 

professor e o tutor aparecem como grandes responsáveis pela efetivação do curso em todos os 

níveis, e estará constantemente orientando, dirigindo e supervisionando o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Portanto, esse papel apresenta-se ampliado, não se limitando a 

aspectos de apoio logístico e burocrático dos cursos, uma vez que estes aparecem na pesquisa, 

como profissionais multidisciplinares, também responsáveis pela recorrente motivação e 

acolhimento, capazes de estimular laços de pertencimento dos alunos EAD com seus cursos e 

polos de apoio presencial.

Assim sendo, o papel do professor não pode se limitar apenas a determinadas tarefas 

que podemos considerar engessadas, o papel deste profissional se amplia, devendo ter o papel 

de motivador. Nesta perspectiva, Rosini (2007) complementa que é função básica para um bom 

modelo de EAD, lidar com a geração de conhecimento, sua preocupação permanente é o modo 

como esse conhecimento é apreendido e incorporado pelos alunos. Professores e tutores nesse 

meio, são agentes motivadores e orientadores que acompanham esse processo e traçam as 

melhores alternativas para êxito dos alunos.

Por fim, segundo Silva et all (2014), o modelo de Educação a Distância impõe o 

aprimoramento de técnicas e estratégias que possam fortalecer e manter os alunos em permanente 

foco. Respeitando a importância de todos os agentes do processo educativo no ensino EAD, 

ressalta-se o papel do professor e do tutor presencial, como mediadores pedagógicos e não 

apenas como facilitadores dos processos administrativos e burocráticos relacionados aos cursos. 

Desta forma, esses agentes funcionam como o elo de ligação entre o sistema EAD, instituição e 

corpo discente.

METODOLOGIAS UTILIZADAS

No ensino a distância não deve haver diferença entre a metodologia utilizada no ensino 
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presencial. As metodologias mais eficientes no ensino presencial são também as mais adequadas 

ao ensino a distância. O que muda, basicamente, não é a metodologia de ensino, mas a forma 

de comunicação. Isso implica afirmar que o simples uso de tecnologias avançadas não garante 

um ensino de qualidade, segundo as mais modernas concepções de ensino. As estratégias de 

ensino devem incorporar as novas formas de comunicação e, também, incorporar o potencial de 

informação da Internet.

A Educação apoiada pelas novas tecnologias digitais foi enormemente impulsionada 

assim que a banda larga começou a se firmar, e a Internet passou a ser potencialmente um 

veículo para a comunicação a distância.

A EaD caracteriza-se pelo estabelecimento de uma comunicação de múltiplas vias, 

suas possibilidades ampliaram-se em meio às mudanças tecnológicas como uma modalidade 

alternativa para superar limites de tempo e espaço.

A UNESCO publicou um documento que orienta a aprendizagem móvel ou m-learning, 

Diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel, neste documento, é possível entender melhor 

o assunto da aprendizagem móvel.

AMBIENTES VIRTUAIS  DE APRENDIZAGEM (AVA)

O ambiente virtual de aprendizagem ou LMS (Learning Management System) é um 

software baseado na Internet que facilita a gestão de cursos no ambiente virtual. Existem diversos 

programas disponíveis no mercado de forma gratuita ou não. O Blackboard é um exemplo de 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA pago e o Moodle é um sistema gratuito e de código 

aberto. Todo o conteúdo, interação entre os alunos e professores são realizado dentro deste 

ambiente. De acordo com Clark e Mayer(2007), os ambientes virtuais são elementos fundamentais 

na tarefa de ensino, porém carecem de suporte pedagógico adequado em relação ao processo 

de aprendizagem.

O PROFESSOR COMO MEDIADOR NA EAD

Nesse processo de aprendizagem, assim como no ensino regular o orientador ou o tutor 

da aprendizagem atua como “mediador”, isto é, aquele que estabelece uma rede de comunicação 
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e aprendizagem multidirecional, através de diferentes meios e recursos da tecnologia da 

comunicação, não podendo assim se desvincular do sistema educacional e deixar de cumprir 

funções pedagógicas no que se refere à construção da ambiência de aprendizagem. Essa 

mediação tem a tarefa adicional de vencer a distância física entre educador e o educando, que 

deverá ser autodisciplinado e automotivado para que possa superar os desafios e as dificuldades 

que surgirem durante o processo de ensino-aprendizagem.

Hoje se tem uma educação diferenciada como: presencial, semipresencial e educação a 

distância. A presencial são os cursos regulares onde professores e alunos se encontram sempre 

numa instituição de ensino. A semipresencial, acontece em parte na sala de aula e outra parte a 

distância, utilizando tecnologia da informação.

As pessoas se deparam a cada dia com novos recursos trazidos por esta tecnologia que 

evolui rapidamente, atingindo os ramos das instituições de ensino. Falar de educação hoje, tem 

uma abrangência muito maior, e fica impossível não falar na educação sem nos remetermos à 

educação a distância, com todos os avanços tecnológicos proporcionando maior interatividade 

entre as pessoas. Utilizando os meios tecnológicos a EaD veio para derrubar tabus e começar 

uma nova era em termos de educação.

Esse tipo de aprendizagem não é mais uma alternativa para quem não faz uso da 

educação formal, mas se tornou uma modalidade de ensino de qualidade que possibilita a 

aprendizagem de um número maior de pessoas.

Antes a EaD não tinha credibilidade, era um assunto polêmico e trazia muitas divergências, 

mas hoje esse tipo de ensino vem conquistando o seu espaço. Porém, não é a modalidade de 

ensino que determina o aprendizado, seja ela presencial ou a distância, aprendizagem se tornou 

hoje sinônimo de esforço e dedicação de cada um.

PERSPECTIVAS ATUAIS

Cabe às instituições que promovem o ensino a distância desenvolverem seus programas 

de acordo com os quatro pilares da educação, definidos pela Unesco.

Aprender a conviver diz respeito ao desenvolvimento da capacidade de aceitar a 

diversidade, conviver com as diferenças, estabelecer relações cordiais com a diversidade cultural 

respeitando-a e contribuindo para a harmonia mundial.
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No Brasil, em 2018, do total de 8,3 milhões de universitários em instituições públicas 

e privadas, o porcentual de matriculados na EaD é de 21,2% (em 2008 era 7%), índice que 

avança para 46,8% nos cursos de licenciatura. Em 2023, projeções da Abmes indicam que será 

equivalente o número de ingressantes nas duas modalidades, com leve decréscimo no presencial.

E-LEARNING

O termo e-Learning é fruto de uma combinação ocorrida entre o ensino com auxílio da 

tecnologia e a educação a distância. Ambas modalidades convergiram para a educação online e 

para o treinamento baseado em Web, que ao final resultou no e-Learning. O e-Learning configura-

se como uma ferramenta importante para estudantes e professores porque permitem que a 

informação seja transmitida e atualizada rapidamente, o que possibilita a criação de comunidades 

virtuais de aprendizagem para favorecer a comunicação individual ou grupal, facilitar um acesso 

mais flexível aos materiais educativos e permitir a autoaprendizagem, para que o indivíduo se 

torne o centro de seus próprios conhecimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma das principais transformações do ensino superior no século XX consistiu no fato de 

destinarem-se também ao atendimento à massa e não exclusivamente à elite. As deficiências do 

ensino público fundamental têm sido supridas parcialmente pela excelente qualidade do ensino 

nos estabelecimentos privados. Mas, esta solução de mercado discrimina a numerosa população 

menos favorecida, que assim permanecerá enquanto não houver melhora da distribuição de 

renda, do ensino público fundamental e mercado de trabalho mais amplo.

O que se pode concluir até aqui, é que o Brasil passou por diversas transformações 

no ensino superior até os dias de hoje, porém está longe de alcançar de forma efetiva toda a 

população, especialmente a mais carente, com um ensino superior público e de qualidade, é 

necessário um grande investimento na educação no país, em todos os âmbitos da educação.

É notável que quanto mais a sociedade e a tecnologia evoluem, mas são necessárias 

alternativas de ensino, dessa necessidade surgiu a EaD, que vem evoluindo consideravelmente, 

apesar de muitos ainda terem preconceito com essa forma de ensino, contudo ela vem mudando 
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a concepção de que estudar é parte da vida e facilita a educação continuada e a constante 

atualização que a sociedade tanto exige. Além disso, é através dela que diversos cursos do 

Brasil e do mundo, atravessando fronteiras, encontram alunos de todos os níveis sociais, 

atarefados ou não, fisicamente limitados ou não. A tecnologia surge, apoiada na educação, para 

expandir e conhecimento, fazendo com que as informações não se restrinjam apenas aos livros, 

enciclopédias e bibliotecas. Atualmente, são as bibliotecas virtuais que ganham espaços no 

ensino e levam as informações de forma mais facilitada e rápida aos alunos.

Embora a EaD esteja consolidada como ensino, além de precisar de maior abrangência, 

ainda há rejeição de alguns, mesmo diante das inúmeras possibilidades que ela vem mostrando à 

sociedade e às instituições que é possível oferecer educação de qualidade e romper as barreiras 

físicas que limitam a quantidade de alunos e assim, graças aos avanços tecnológicos, é possível 

levar educação e capacitação profissional aos lugares mais remotos.

Atualmente não há mais educação sem tecnologia, como não há mais vida sem ela, pois 

vivemos seu apogeu. Assim sendo, o ensino a distância, além de econômico e flexível, ainda é 

bastante versátil, uma vez que é possível aplicá-lo fugindo do modelo tradicional da educação, 

além de possibilitar a muitos a realização de sonhos e a oportunidade de crescimento pessoal e 

profissional. No entanto, cabe aos governantes aplicar maior investimento nessa modalidade de 

ensino, em especial no Ensino Superior, pós-graduação e em cursos profissionalizantes, para 

que, dessa forma, venham dar oportunidade àqueles que não podem fazer um curso presencial.



222

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORTOLANZA, Juarez. Trajetória do ensino superior brasileiro – uma busca da origem até a atualidade. Paraná. 
2017.

CUNHA LA. A universidade temporã. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986.

ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: DA DESCOBERTA AOS DIAS ATUAIS. Disponível em https://doi.org/10.1590/
S0102-86502002000900001. Acesso em: 6 fev. 2022. 

MATTOS PLCL. As universidades e o governo federal. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1983.

STALLIVIERI, Luciane. O sistema de ensino superior do Brasil características, tendências e perspectivas. Rio 
Grande do Sul.

TEIXEIRA A. O ensino superior no Brasil – análise e interpretação de sua evolução até 1969. Rio de Janeiro, 
Fundação Getúlio Vargas, 1969. 

FREDRICK M. Litto e Marcos Formiga (org.) (2009). Educação a distância. o estado da arte. São Paulo: Pearson 
Education. 480 páginas.

MAIA, Carmem e MATTAR, João (2007). ABC da EaD. a educação a distância hoje. São Paulo: Pearson Education. 
160 páginas.  

CLARK, Ruth Colvin, Richard E. Mayer (2007). e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for 
Consumers. and Designers of Multimedia Learning. New York: Pfeiffer. 496 páginas.  

JUNIOR, Morais, Luis Carlos de. A Autoeducação e o século 21. Rio de Janeiro: Litteris, 2014. 80 p. 
 
SILVA, Marco (org.) (2003). Educação Online. teorias, práticas, legislação, formação corporativa. São Paulo: Loyola. 
514 páginas.  

SILVA, Robson Santos da. Ambientes virtuais e multiplataformas online na EaD: didática e design tecnológico de 
cursos digitais São Paulo: Novatec, 2015. 
 
KENSKI, Vani Moreira (Org.). Design instrucional para cursos on-line. São Paulo: Senac-SP, 2015.

KAPLAN, Andreas: Academia Goes Social Media, MOOC, SPOC, SMOC, and SSOC: The digital transformation of 
Higher Education Institutions and Universities, in Bikramjit Rishi and Subir Bandyopadhyay (eds.), Contemporary 
Issues in Social Media Marketing, Routledge, 2018. 

LEITE, Jan Edson Rodrigues; SOUSA, Hercilio de Medeiros; OLIVEIRA, Estêvão Domingos Soares de (Org.). 
Tecnologias em EaD: Métodos e Práticas Vol 1. João Pessoa: Editora da UFPB, 2015. 
 
PRETI, O. Educação a distância: uma prática educativa mediadora e mediatizada. In:PRETI, O. Educação a 
distância. Inícios e indícios de um percurso. Cuiabá: EdufMT/NEAD, 1996. 2ROSINI, A.M. As novas tecnologias da 
informação e a educação a distância. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 

SILVA, Janice M.; RIBAS, Cíntia C. C.; KNAUT, Michele S. J. A relação professor/aluno na EAD e a promoção da 
aprendizagem significativa. Revista Eletrônica do Curso de Pedagogia das Faculdades OPET / ISSN 2175-1773. 
Curitiba: OPET/PR, 2014.



223

PROCESSO HISTÓRICO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GISELE LUCIA DA SILVA CERQUEIRA 

RESUMO

Na história da humanidade as deficiências sempre se fizeram presentes. Analisando os diferentes períodos 
históricos é possível percebê-las das mais variadas formas de visões e conceitos. A deficiência sendo condenada, 
repreendida, julgada, ignorada, omissa e aceita. 

Palavras-chave: História; Deficiência; Assassinadas.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como finalidade realizar uma breve análise no processo histórico  das 

pessoas com deficiências nos diferentes períodos da história da humanidade.

As pessoas com deficiência apresentam um histórico de exclusão social  desde a Pré-

história. Esse período foi marcado por um constante deslocamento das pessoas em busca de 

alimentação para a subsistência.Não existia a agricultura propriamente dita e os povos, em sua 

maioria, eram nômades.

 As pessoas com deficiência eram dependentes de suas tribos, quando a tribo não queria 

mais locomover essa pessoa, a abandonava na natureza a mercê de sua própria sorte.

Já a Antiguidade foi o período na história da humanidade em que surgiram os primeiros 

povos civilizados. Na Idade Antiga a sociedade era constituída praticamente pelos nobres, donos 

do poder e pelo povo que servia para produzir as riquezas, alimentos, vestimentas e etc.  

 As pessoas que possuíam algum tipo de deficiência não serviam para produzir riquezas 

e nem para guerrear, não eram consideradas humanas e costumavam serem assassinadas, 

podiam ser eliminadas sem nenhum problema de ordem moral, ética ou religiosa.
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Em Esparta e Atenas crianças com deficiências física, sensorial e mental eram conside-
radas subumanas, o que legitimava sua eliminação e abandono. Tal prática era coerente 
com os ideais atléticos, de beleza e classistas que serviam de base à organização sócio-
-cultural desses dois locais. Em Esparta eram lançados do alto dosrochedos e em Atenas 
eram rejeitados e abandonados nas praças públicas ou nos campos. (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2008, p.7)

 Na Idade Média com o advento do Cristianismo, uma época em que todas as pessoas 

tornaram-se filhas de Deus, criadas à sua imagem e semelhança, todos passaram a ter uma 

alma, mulheres, escravos e pessoas com deficiência. Neste período as pessoas com deficiência 

não podiam mais serem assassinadas.                                                                                       

O Cristianismo trouxe um olhar diferenciado,um olhar mais piedoso em relação ao 

tratamento das pessoas com deficiência. As pessoas passaram a aceitar um pouco mais, a 

ajudar por temor a Deus, mas sempre mantendo o distanciamento social e os preconceitos.

Apesar de serem considerados filhos de Deus, não havia igualdade entre as pessoas 

com e sem deficiência, as pessoas com deficiência nesta época eram encaminhadas para asilos 

ou igrejas.As pessoas com deficiência deixaram de ser assassinadas,porém muitas também 

passaram a viver como pedintes, abandonadas a própria sorte.

Com o surgimento do cristianismo no Império Romano, ainda segundo Gugel (2007), tem-
-se como doutrina a caridade e o amor para com os indivíduos. Dessa maneira, a Igreja 
combateu, dentre outras práticas, a eliminação dos filhos nascidos com deficiência. E foi 
a partir do século IV que surgiram os primeiros hospitais de caridade que abrigavam indi-
gentes e indivíduos com deficiências. (FERNANDES, 2011,135)

Na Idade Média ainda, a Santa Inquisição, Tribunal da Igreja Católica, torturou,  e matou 

uma grande quantidade de pessoas com deficiências nas fogueiras de purificação, alegando 

serem hereges ou endemoninhadas, principalmente as pessoas com deficiência intelectual ou 

auditiva.

A Santa Inquisição, na Idade Média, foi responsável pelo sacrifício de pessoas com 

deficiência intelectual entre loucos, adivinhos e hereges. O Diretorium Inquisitorum, escrito 

por Emérico de Aragão em 1376, prescrevia a tortura, a fogueira e o confisco de bens para 

qualquer conduta herética, obscena, recusa em responder ou dar respostas sem nexo quando 

interrogados. No decorrer da Inquisição, foi criado, também, em 1482, o Malleus Maleficarum, 

um manual com indicadores de como “diagnosticar” bruxas e feiticeiros. Considerava sinais de 

malformação física ou mental como ligação com o demônio, o que levou várias das pessoas com 
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deficiências à fogueira da inquisição (PESSOTTI, 1984).

Já na reforma protestante as pessoas com deficiência passaram a ser consideradas 

escolhidas por Deus para serem submetidas aos castigos divinos e pagar os pecados da 

humanidade.

(...) na Idade Média o abandono passou a ser condenado e as pessoas com deficiência 
começaram a receber abrigo em asilos e conventos, principalmente. Porém, nesse perío-
do. Era comum a crença de que a deficiência seria um castigo de Deus por pecados co-
metidos e, por isso, os indivíduos com deficiência eram alvo de hostilidade e preconceito. 
(SILVA, 2010, p.40-41)

PROCESSO HISTÓRICO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

 No Século XVIII observamos o isolamento e confinamento, pois sem saber ao certo 

como conviver com as pessoas com deficiência começaram a surgir Instituições específicas para 

cuidar delas porque apesar da ideia ser dar atenção à estas pessoas, acabou-se por segregá-las 

e reforçar a ideia de separação dos não deficientes.

A partir do século XVII, os deficientes passaram a ser internados em orfanatos, manicô-
mios, prisões e outros tipos de instituições, juntamente  com delinquentes, idosos e pe-
dintes, ou seja, eram excluídos do convívio social  por causa da discriminação que então 
vigorava contra pessoas  diferentes. (BERGAMO, 2010, p.35)

Há uma grande diferença na evolução do tratamento dado aos deficientes na Europa e 

nos Estados Unidos em relação ao Brasil. O Brasil em 1500 passava pelo processo de colonização 

pelos portugueses,enquanto na Europa surgia o interesse pelas pessoas com deficiência no 

sentido de prestar auxílio no processo educacional.

Após a Segunda Guerra Mundial o conceito da pessoa com deficiência passa a ser 

repensado, foi aí que de fato ocorreu a preocupação. De repente a sociedade depara-se com 

um cenário de destruição ocasionada pela guerra, milhares de pessoas mortas, feridas, com 

sequelas e que passaram a ser pessoas com deficiência. Soldados, familiares, amigos, colegas 

de trabalhos, heróis de guerra numa situação de dependência e de impossibilidades.

Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que o direito necessita se preocupar com grupos 
sociais específicos, nesse caso surgem os mutilados da guerra, pessoas que foram para a 
guerra sem nenhuma deficiência e voltam às suas casas com algum tipo de mutilação que 
impedem a fruição normal de suas atividades de vida diária. (TAHAN, 2012, p.21). 
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Com o decorrer dos anos e com as mudanças que foram ocorrendo na sociedade, no 

contexto social e histórico, as deficiências começam a ganhar novas concepções, principalmente 

de aceitação e de apoio.A sociedade passou a aceitar e defender os direitos das pessoas com 

deficiência, vão conquistando espaços na sociedade e construindo  história dentro da concepção 

de superação. 

A declaração de Salamanca (1994) é uma resolução elaborada pelas Nações Unidas, 

um dos mais importantes documentos que visam a inclusão social. A Declaração de Salamanca 

busca:

I - Garantir a Educação como um direito para todos, independentemente 

das diferenças de cada pessoa;

II - Estabelece que toda criança que tem dificuldades de aprendizagem 

pode ser considerada como público alvo de necessidades educacionais especiais;

III - Fixa como parâmetro a adaptação da escola à necessidade do aluno e 

não o contrário;

IV - Estabelece que o ensino deve ser diversificado e realizado em um 

espaço comum a todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Na atualidade temos o empenho da ciência para compreender, tentar prevenir e facilitar 

a vida da pessoas com deficiência, porém o preconceito e as dificuldades ainda estão em toda 

parte da sociedade. Os prédios não facilitam os acessos, os transportes, as vias públicas, há 

pouca oferta do mercado de trabalho, há discriminação em algumas escolas ainda e etc.

A deficiência ainda é uma questão em constante discussão e que precisa ser debatida 

frequentemente para que venha  mudar e conscientizar  a sociedade e fazer com que o poder 

público haja em prol de melhorar cada vez mais a vida das pessoas com deficiência com políticas 

de inclusão.  
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AS CAUSAS DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

GISELE SALES CRUZ SANCHEZ

RESUMO

O presente estudo, tem como referência, a relevância da ludicidade nas praticas pedagógicas , mediante  a 
alfabetização das crianças com deficiência intelectual.
 A finalidade deste estudo é preconizar, um aprendizado significativo e favorável, ante uma proposta inclusiva, 
levando em consideração , que é direito da criança com deficiência intelectual ser alfabetizada, possibilitando a ela a  
construção do seu conhecimento, dentro de sua habilidades cognitivas, respeitando suas limitações, potencialidades 
e individualidade.

Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Criança; Lúdico; Alfabetização.

INTRODUÇÃO 

O objetido do presente artigo é demonstrar que a criança com deficiência intelectual 

pode ser alfabetizada dentro do seu ritmo e espaço, tendo para isso a ludicidade, atrelada às 

praticas pedagógicas, favorecendo desta forma uma aprendizagem significativa. O objetivo 

geral é preconizar a importância da ludicidade na alfabetização das crianças com deficiência 

intelectual, e o objetivo específico é enfatizar a relevância do lúdico no processo de ensino 

aprendizagem da criança com Deficiência Intelectual e identificar as práticas pedagógicas 

utilizadas na alfabetização. 

Este tema foi escolhido, com o intuito de comprovar que por meio do lúdico, a aprendizagem 

e alfabetização da criança com deficiência intelectual, transcorrerá de forma significativa e com 

resultados mais plausíveis.

Como promover e oferecer a criança com deficiência intelectual, uma alfabetização, no 
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qual ela assimile cognitivamente o que lhe esta sendo ensinado?  O que deve ser levando em 

consideração para que este processo ocorra dentro desta perspectiva inclusiva? Como a escola 

e professores, devem promover este aprendizado? 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CONCEITUAÇÃO 

A nomenclatura deficiência intelectual, ficou definida durante a Convenção Internacional 

de direitos humanos das Pessoas com Deficiência , da Organização das Nações Unidas (ONU),  

em agosto de 2006, extinguindo –se a terminologia deficiência Metal.

Entende se por deficiente Intelectual, o individuo , que apresenta dificuldades no seu 

funcionamento intelectual e no desempenho de algumas tarefas que envolvem a comunicação, 

os cuidados pessoais e o relacionamento social. Desta forma, a deficiência intelectual permite, 

que  o individuo , apresente uma defasagem em seu aprendizado e no desenvolvimento.

Entretanto, a deficiência intelectual, não é considerada uma doença e nem um 

transtorno psiquiátrico, e sim um detrimento das funções cognitivas ou mais fatores atreladas ao 

desenvolvimento do cérebro.

Para (VIGOSTSKY,1995), é necessária uma visão positiva ante a deficiência, logo que 

uma criança com deficiência, não é uma criança defectiva.

Contudo, as crianças com deficiência intelectual podem apresentar maiores dificuldades 

para começar a caminhar, para falar, vestir e fazer suas atividades. Essas crianças geralmente 

enfrentam muitas dificuldades quando entram na escola.                  

Segundo (ALMEIDA, 2007), É necessário,  que a escola assegure a criança com 

Deficiência Intelectual  tem o direito de aprender no seu próprio tempo, mas  sem deixar de 

ensiná-lo, a fim de favorecer suas aprendizagens.

AS CAUSAS DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

A deficiência intelectual, pode apresentar-se em diversas etiologias, sendo elas: Fatores 

genéticos, fatores pré-natais, fatores perinatais, fatores pós-natais e fatores ambientais.

TIPOS DE  DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
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Entre os inúmeros fatores que podem causar a deficiência intelectual. Sendo as que 

mais se destacam.

 

	Síndrome de Down: alteração genética que ocorre na formação do bebê, no início da gravidez 

é a mais comum entre as deficiências intelectuais.

	Síndrome do X-Frágil: é uma alteração no cromossomos X, que causa deficiência intelectual 

e mudanças no comportamento como hiperatividade e déficit de atenção.

	Síndrome de Williams: alteração genética que causa deficiência intelectual de leve a 

moderada. É causada pela ausência de cerca de 21 genes do cromossomo 7  o indivíduo, 

apresenta comprometimento maior da capacidade visual e espacial em contraste com um 

bom desenvolvimento da linguagem oral e na música.

	Síndrome de Rett: é uma doença neurológica provocada por uma mutação genética que 

atinge, na maioria dos casos, crianças do sexo feminino.

	Síndrome de Prader-Willi: o quadro clínico varia de paciente a paciente, conforme a idade. 

No período neonatal, a criança apresenta severa hipotonia muscular, baixo peso e pequena 

estatura. Em geral a pessoa apresenta problemas de aprendizagem e dificuldade para 

pensamentos e conceitos abstratos.

	Síndrome de Angelman: distúrbio neurológico que causa deficiência intelectual, 

comprometimento ou ausência de fala, epilepsia, atraso psicomotor, andar desequilibrado, com 

as pernas afastadas e esticadas, sono entrecortado e difícil, alterações no comportamento, 

entre outras. 

	Erros Inatos de Metabolismo (Fenilcetonúria, Hipotireoidismo congênito etc.): 

alterações metabólicas, em geral enzimáticas, que normalmente não apresentam sinais nem 

sintomas sugestivos de doenças. São detectados pelo Teste do Pezinho, e quando tratados 
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adequadamente, podem prevenir o aparecimento de deficiência intelectual. Alguns achados 

clínicos ou laboratoriais que sugerem esse tipo de distúrbio metabólico: falha de crescimento 

adequado, doenças recorrentes e inexplicáveis, convulsões, atoxia, perda de habilidade 

psicomotora, hipotonia, sonolência anormal ou coma, anormalidade ocular, sexual, de pelos 

e cabelos, surdez inexplicada, acidose láctea e/ou metabólica, distúrbios de colesterol, entre 

outros.

CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Dentre o conjunto de pessoas com deficiência intelectual, há uma diversidade de 

potencialidades e necessidades. No entanto existe, quatro áreas em que esses alunos, se 

assemelham, sendo elas: 

	Área motora: Alterações na motricidade. Nos casos, mais graves, as crianças podem apresentar 

dificuldades de coordenação, manipulação; 

	Área cognitiva: Está área afeta, a dificuldades na aprendizagem, tais como: em abstrair 

conceitos abstratos, focar a atenção, na capacidade de memorização e resolução de 

problemas. Contudo, as crianças com deficiência Intelectual poderão alcançar, os mesmos 

objetivos escolares que alunos ditos como ¨normais¨, entretanto em determinados casos em 

um ritmo mais lento. 

	Área da comunicação: Nesta área, o aluno com deficiência intelectual, apresenta problemas 

em sua comunicação, dificultando assim suas relações intrapessoais. 

	Área socioeducacional: é quando ocorre a discrepância entre idade mental e cronológica. 

Portanto, vale enfatizar, que é de extrema relevância, propiciar a interação social , alocando 

estes alunos em contato com crianças da mesma idade cronológica. Entretanto, também é 

permissível oportuniza lo a terem contado com crianças da mesma idade mental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A criança com deficiência intelectual, leva um tempo diferenciado, para adquirir 

habilidades cognitivas e sociais. Entretanto, não podemos subestima- las, logo elas tem o direito 

de aprender, e isto deve ser preconizado e oferecido , pois é garantido por lei.

A escola, professores devem estar aberto  mediante a esta nova perspectiva  inclusiva, 

e  oportunizar a estas crianças  uma aprendizagem significativa ou seja , uma aprendizagem 

que vislumbre a ludicidade, pois por meio da brincadeira o aprendizado se torna , prazeroso e 

consequentemente , será mais eficaz, e atingirá bons resultados. 

Portanto, o brincar diverte, traz alegria, faz sonhar e possibilita a criança adquirir e 

construir seu conhecimentos , por meio da ludicidade.

Desta forma, com o lúdico a criança tem a oportunidade de organizar seu universo, 

seguindo seus próprios passos e utilizando melhor seus recursos. Ao utilizar o lúdico como 

instrumento facilitador no ensino- aprendizagem, viabilizamos   uma proposta criativa e inovadora 

de caráter físico ou mental, que permitirá a criança com Deficiência Intelectual criar, imaginar, 

fazer de conta, ou seja, atingir perspicazmente o seu aprendizado.
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O CONCEITO DE ESTADO E SEU PAPEL FRENTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

JOICE DE SOUZA CHELES

RESUMO

Este artigo tem como objetivo compreender como a Educação Pública no Brasil tornou-se o foco de ataques e 
refletir sobre qual o seu papel diante desse cenário. Pretendemos historicizar como as políticas educacionais se 
desenvolveram partindo da articulação entre os conceitos de Educação, Estado, e Trabalho.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação; Estado; Trabalho.

INTRODUÇÃO

Iniciaremos nossas reflexões abordando o papel do Estado no processo de implementação 

das políticas públicas no Brasil, suas implicações no mundo do Trabalho, e consequentemente 

os impactos dessas na Educação. 

Acreditamos que a Educação precisa ser compreendida por meio de aspectos macros; 

entendidas junto às metamorfoses políticas, econômicas e sociais, portanto, nossa metodologia 

será a do materialismo histórico dialético.

A partir de um dos grandes marcos da economia mundial, suas mutações geradas pelas 

crises do capital, suas saídas e respostas, pontuamos como se formou uma hegemonia do 

pensamento liberal na sociedade. Assimilar estes movimentos permitirá que avancemos nas 

discussões educacionais; ascendendo o entendimento do leitor sobre a atual conjuntura.

E por fim, compreender que a educação pública tem seus limites e desafios mas também 

tem um papel importante nesse contexto carregado de interesses. Assim, esperamos trazer 

elementos e conceitos fundamentais para a compreensão do que hoje temos como sistema de 

ensino no Brasil.
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O CONCEITO DE ESTADO E SEU PAPEL FRENTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

Compreender quais são os atores envolvidos e seus interesses frente à tomada de 

decisões de ordem governamental é fator fundamental para que possamos compreender como 

e porque algumas ações, ou ainda, muitas ações vão de encontro ao interesse da sociedade,  é 

o caso da implementação de políticas públicas no Brasil.

A implementação das políticas públicas no Brasil começa a ser difundida a partir do 

modelo de Estado Welfare-State e sua difusão no mundo, esta ideia de um Estado intervencionista 

permitiu abranger as discussões a respeito de um Estado protetor e regulador. 

Entretanto, no Brasil essas não seguiram de fato as ideias Keynesianas, o investimento 

que ocorreu no Brasil foi o oposto, não se pensou no Bem Estar Social, o Estado promoveu o 

crescimento econômico do país por meio de ações centralizadoras, ou seja; passou-se a investir 

exclusivamente na industrialização; incentivando e potencializando o setor privado que passou 

a ter retornos financeiros a curto prazo, enquanto o Estado avançava com investimentos em 

projetos onerosos, assumindo propostas dispendiosas, nesse mesmo período, os anos 30, 

muitos países também investiram nos avanços tecnológicos industriais, mas esse processo de 

crescimento levou anos para se concretizar, já no Brasil, esse se fez em 50 anos, mudando o seu 

perfil da economia do país que deixou de ser rural e passou a ser uma potência industrial, sendo 

o 8º PIB industrial do mundo. 

Dentro desse contexto, o Estado consolidou a industrialização no país, facilitando a 

acumulação privada na esfera produtiva sem se preocupar com as relações de propriedade 

por exemplo, o que ampliou ainda mais a desigualdade social, pois não agiu como um Estado 

protetor e não oportunizou o bem estar social, na verdade. 

O Estado se posicionava em favor da sociedade de maneira articulada com os interesses 

da agenda econômica do país, ou seja; em um grau menor, o Estado se fazia presente, quando 

era indeclinável para efetivar seus projetos, a exemplo, a crescente vertente dos direitos 

dos trabalhadores, as mudanças na relação entre trabalho e trabalhador com o processo de 

industrialização levou a classe trabalhadora a criar mecanismos para organizar sua luta a fim de 

garantir direitos, a partir de conflitos entre empregado e empregador o Estado interviu para que os 

“avanços” econômicos não retrocedessem no país; o Estado se fez regulador, “mediou” sobre a 
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discussão dos direitos trabalhistas porque era imprescindível à consolidação da industrialização 

no país. 

Assim, podemos afirmar que o Estado teve uma atuação vinculada com a economia, ou 

seja; com a forma de produção capitalista. 

Ao analisarmos o papel do Estado em uma perspectiva Marxista podemos afirmar que o 

Estado não foi construído para representar toda a sociedade, mas para ser instrumento de uma 

classe dominante, e foi o que vivenciamos nas implementações das políticas públicas no Brasil. 

A gênese do Estado é a de que este foi criado a partir de um contrato social, estabelecendo 

regras e leis a fim de solucionar conflitos que foram gerados diante do surgimento da propriedade 

privada. Historicamente o Estado foi criado como uma estrutura jurídica para garantir a civilidade, 

a convivência entre os sujeitos por meio da legalidade, para garantir o direito de posse. 

Essas leis foram acordadas de alguma forma entre todos em comum acordo, a exemplo 

de que todos somos iguais perante a lei, porém; quando as analisamos-as em uma perspectiva da 

sociedade capitalista da qual estamos inseridos, notamos que criou-se  a ideia de que o Estado 

é isento, não está vinculado a nenhuma classe e seus interesses, tendo autonomia entre as 

classes sociais para gerir a sociedade em função do bem comum, entretanto, em uma sociedade 

dividida em classes, não há como encontrar um interesse comum a todos.

Logo na tradição Marxista podemos concluir que o Estado é um Estado de classes, e a 

classe dominante organiza a estrutura do Estado e não o contrário, entretanto, para identificar o 

Estado que temos e como este vem agindo precisamos ampliar nossa discussão, e para tanto 

vamos abranger o nosso entendimento acerca do conceito de Estado em Gramsci, que não 

rompe com a ideia do Estado de classes, mas traz elementos que nos permite compreender o 

Estado em sua complexidade.

O conceito de Estado Integral em Gramsci vai além das instituições como o Governo, o 

Judiciário, o Legislativo e as Forças Armadas, o que ele chama de sociedade política, mas quando 

observamos a atuação do Estado seja na elaboração, ou na execução de políticas públicas que 

estruturam as bases das relações entre os indivíduos, tudo que regulamenta como cada cidadão 

deve se comportar em relação aos seus direitos e deveres, não são gerenciadas e nem mesmo 

promovidas estritamente pelo Estado, ou seja; por aqueles que foram eleitos para fazer a gestão 

do Estado, essas decisões estão permeadas por um conjunto de instituições que não são Estado 

no seu sentido restrito, mas que devemos considerá-las pois elas participam da definição e  na 
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tomada de decisões.

No pensamento Gramsciano esse conjunto de instituições é chamado de sociedade civil, 

que são os sindicatos, as universidades, as empresas, os bancos, as igrejas, as escolas, a 

imprensa, o agronegócio, e etc; estes compõem o Estado Integral e estão atuando ainda que 

indiretamente, mas como forte poder de decisão nas eleições e nas definições das políticas; 

nesse sentido o termo sociedade civil é o espaço entre o Estado restrito e economia. 

Posto isso, o Estado se apóia nessas instituições da sociedade civil para garantir um 

equilíbrio entre coerção e persuasão para governar com base no convencimento, para ter a 

hegemonia da população. Portanto, o Estado Integral se mantém e se reproduz como instrumento 

de uma classe, com o consenso da sociedade, ou seja, o Estado tudo envolve, composto pela 

sociedade civil e sociedade política. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

No contexto contemporâneo, a educação pública permeia por muitos e complexos 

objetivos adquirindo cada vez mais a pretensiosas finalidades, educar para salvar o planeta, 

educar para manter os valores da sociedade, educar para o trabalho, educar para adequar-

se a economia, educar para a competitividade, educar para mudar a sociedade, educar para 

desenvolver determinadas competências e habilidades e etc. 

Pensemos, qual é a finalidade da educação?  Quem determina sua finalidade? Quais 

são as instituições envolvidas no processo de educação?  Quem determina o que deve ser 

ensinado? Qual a formação dada aos educadores? Quais são as instituições que oferecem a 

formação para formar educadores ? Quem são os educadores? 

As respostas para essas perguntas são muitas e possuem diversas defesas, mas há em 

todas elas, fatores emaranhados que perpassam por uma disputa de classes.

Pensarmos em educação, sem considerarmos o antagonismo de classes não nos faz 

compreender de fato a realidade, e ainda, perde-se o potencial de transformação da mesma. 

Podemos assim considerar, que a educação faz parte da superestrutura já que estamos em uma 

sociedade capitalista, e ela é que controla os meios de produção, e nas instituições educacionais 

transmite-se, reproduz-se a ideologia dominante, formando uma falsa ideologia, mantendo assim, 

o domínio sobre a classe trabalhadora. 
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É importante que a classe trabalhadora compreenda a forma capitalista de organização 

da qual está inserida, superestrutura e estrutura, pois é, por meio da consciência de classes, que 

poderá haver uma transformação da sociedade. 

Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido aponta que a educação deve ser concebida 

como um ato político, libertando os indivíduos, levando-os para uma “consciência crítica”, uma 

educação transformadora e  libertadora. Fazer o educando apropriar se da liberdade para que 

ele consiga perceber o contexto a sua volta de maneira crítica é o que a educação tem como 

objetivo, como vemos 

Se os homens são os produtores desta realidade e se esta, na “inversão da práxis”, se vol-
ta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa 
dos homens. Ao fazer-se opressora, a realidade implica a existência dos que oprimem e 
dos que são oprimidos. Estes, a quem cabe realmente lutar por sua libertação juntamente 
com os que com eles em verdade se solidarizam, precisam ganhar consciência crítica da 
opressão, na práxis desta busca. (FREIRE, 2012 P. 51 e 52).

Portanto, fica claro que a realidade opressora imerge os indivíduos que nela estão, esta 

doméstica as consciências. E para libertar-se dessa condição é necessário sair, dar a volta sobre 

ela, e só por meio da verdadeira práxis é que será possível emergir da relação opressor-oprimido. 

A práxis é a ação-reflexão dos sujeitos sobre seus contextos para enfim transformá-los, ou seja, 

reconhecer-se como oprimido não retira os oprimidos de suas condições, mas a superação se 

dá, quando os sujeitos atuam sobre ela - inserção crítica.

A educação não transformará a realidade e nem mesmo o sistema opressor, mas quanto 
mais as massas populares compreendem sua realidade sobre a qual devem concernir sua 
prática transformadora, mais se inserem nela criticamente “Na verdade, o que pretendem 
os opressores, “é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os opri-
me, isto para que, melhor adaptando-os as esta situação, melhor os dominem”. (FREIRE, 
2012, P. 84).

E para isto, a educação bancária citada por Freire é indispensável. A educação humanista, 

revolucionária não há de libertar os oprimidos, pois é certo que a educação reflete a estrutura do 

poder, mas o que é fundamental a ser feito enquanto no campo educacional é que se dialogue 

sobre esta. 

O que concluímos é que a educação pública tem interesses explícitos e é de comum 

acordo entre os sujeitos da sociedade, todos têm direito a educação de qualidade, educação 

para o pleno desenvolvimento humano, para a apropriação, criação e reinvenção das culturas e 
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saberes acumulados pelo Homem. O grande impasse é que as políticas educacionais seguem a 

lógica neoliberal em um sistema de classes. O papel da educação é o de combater a alienação,  

portanto é importante entender como se desenvolve a hegemonia da classe dominante, contestá-

la a fim de formar sujeitos integrais para transformá-la.
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ARTE E EDUCAÇÃO INFANTIL À DISTÂNCIA: REINVENTANDO E REDESCOBRINDO

JOSENILDA CASSIANO DA SILVA

RESUMO

Este artigo caracteriza-se por um estudo teórico, visando dialogar sobre a arte na educação infantil no período de 
isolamento social devido a pandemia covid 19. Desta forma, buscou-se primeiramente conhecer as barreiras e 
possibilidades da educação infantil no que tange a linguagem artística; contextualizar a arte na educação infantil, 
especialmente no ensino remoto e identificar como a arte é percebida pelas famílias das crianças da educação 
infantil. Concluiu-se que. mesmo no cotidiano limitado e atarefado, os bebês e crianças, em suas múltiplas interações 
e intervenções, aprenderam, improvisaram e criaram, transformando o espaço doméstico e as relações sociais, por 
meio da arte.

Palavras-chave: Educação Infantil; Ensino à Distância; Artes.

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa surgiu diante do interesse e necessidades despertados pelo novo contexto 

de trabalho advindo com a pandemia Covid 19. Dificuldades e desafios encontrados diariamente 

exigiram que nosso cotidiano de trabalho fosse reinventado, nos levando a buscar meios de 

aprendizagem sem a presença física no ambiente escolar. Para a resolução de situações 

problemas, educadores, educandos e familiares precisaram construir um novo percurso para 

aprendizagem e conhecimento, respeitando as características, limitações e potencialidades 

pertinentes a cada realidade.

Cecílio (2021) destaca que desde que a pandemia Covid-19 surgiu, transformando 

as nossas vidas, a Educação Infantil tem sido uma das etapas de ensino mais atingida pelo 

distanciamento social, pois a aprendizagem e o desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos está 

relacionada a convivência estabelecida entre elas e os professores no cotidiano escolar.
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Desta forma, este estudo caracteriza-se como uma análise teórica, tendo por objetivo 

favorecer a compreensão desse processo vivido e estimular a reflexão e a discussão social a seu 

respeito, visto que esse período trouxe grande marco a história mundial.

Mendonça e Oliveira (2020) relatam que no isolamento em seus lares, na maioria das 

vezes aos cuidados das mães, o dia a dia dos bebês e das crianças pequenas são condicionados 

as rotinas domésticas, trabalhos em home-office e cuidados necessários com os filhos. Isto posto, 

busca-se compreender qual a perspectiva das famílias no ambiente doméstico em relação às 

múltiplas linguagens artísticas, visto que a distância do ambiente escolar gerou uma nova forma 

de envolvimento no que tange a a aprendizagem entre as crianças com seu corpo, de acordo 

com o ambiente oferecido, sentido e experienciado. Procura-se perceber, como as crianças 

mais novas se relacionam com os gêneros artísticos, experimentam e produzem novos feitos, 

recriando o espaço-tempo de suas casas com suas curiosidades.

Em relação às crianças no contexto da pandemia, Mariano, Prado e Noguera (2020), p 

7 ressaltam:

...elas são atingidas pela perda da renda familiar; são, muitas vezes, vítimas da violência 
dentro de casa; sentem a ausência de seus pares, professores e avós; lidam como enclau-
suramento e as limitações de seus espaços e movimentos corporais; enfrentam as dificul-
dades de um ensino remoto; vivenciam o luto e o medo da doença; aprendem também; e 
descobrem, talvez, novas alegrias. 

Refletir sobre os caminhos plausíveis para a Educação Infantil nessas circunstâncias 

exige atenção a alguns pontos, como lembrar que a interação é imprescindível na edificação de 

conhecimentos nessa fase da vida, visto que as crianças dessa faixa etária aprendem pela ação 

e interação, algo que o ensino remoto torna mais restrito.

Mariano, Prado e Noguera (2020) citam que a associação entre infância, arte e pandemia, 

pode ser vista à luz do que o líder indígena Ailton Krenak nos alerta: “é necessário encontrar um 

outro jeito de estar no mundo e precisaremos para isso de muita imaginação”. É preciso com 

brevidade pensar e construir novos possíveis. E neste contexto a articulação entre infância e arte 

é transcendente.

ARTE E EDUCAÇÃO INFANTIL À DISTÂNCIA: REINVENTANDO E REDESCOBRINDO

Passamos por um período bem atípico, tempos de confinamento! E vários questionamentos 
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exalam, como “O que você enxerga da sua janela?” Esta foi uma pergunta feita numa roda de 

conversa virtual com educadores sobre “imaginação e lúdico”. A partir dela podemos refletir sobre 

o papel do lúdico e a importância do brincar no transcorrer do período de pandemia, visto que 

estes permitem a conexão entre a vida e a imaginação (MARIANO, PRADO, NOGUERA, 2020).

Mendonça e Oliveira (2020) relatam em sua pesquisa o acompanhamento de algumas 

mães e seus filhos, nas atividades escolares remotas. Programas Musicais infantis são 

considerados uma expressão da arte pelas famílias. Mas é preciso destacar que o uso desses 

equipamentos pelas crianças pequenas, ao substituir a atenção dos seus cuidadores, na intenção 

de ocupar a criança, pode trazer transtornos em seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional 

futuro. Muitos cuidadores também buscam sugestões de atividades artísticas sugeridas em sites 

de busca na internet ou aplicativos como instagram. São exemplos: fazer espuma colorida e 

massinha para explorar formas e cores.  

Interagir com as famílias sem tentar colocá-las no lugar do professor é imprescindível. O 

trabalho com os familiares deve ser na intenção de possibilitar aprendizagens a partir do que se 

tem disponível em casa. “Outro ponto de atenção é tomar cuidado com o excesso de atividades 

que requerem a presença do adulto, o que, muitas vezes, tem gerado estresse e sensação de 

impotência nos pais” (CECILIO, 2021).

A linguagem gráfica, por meio de rabiscos também é vista pelas famílias como forma de 

processo de descoberta, assim como livros (especialmente quando as mães têm formação em 

nível universitário) apontados como arte pelas mães acompanhadas na pesquisa de Mendonça 

e Oliveira (2020). Também vale citar de forma sucinta os instrumentos musicais, pinturas nas 

paredes ou no próprio corpo e o faz de conta. Os autores afirmam que: 

...é nessa transformação e (re) construção na relação com as mães através da experi-
mentação dos bebês no cotidiano de suas casas, que, para essas mulheres, o ambiente 
também refloresce em outros significados e ganha novos movimentos e empreendimentos 
estéticos, sonoros e performáticos em casa, antes esquecidos com o amadurecimento e 
os afazeres limitantes na vida adulta (p.70).

Cunha (2019) enfatiza que para os professores de educação infantil também existem 

dificuldades no planejamento e desenvolvimento de propostas em artes visuais, já que o 

conhecimento nesta área é superficial ao longo de sua escolarização, não apenas na graduação, 

mas nos outros níveis de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta pesquisa é possível concluir que a pandemia covid 19 nos fez viver de forma 

diferente do que estávamos habituados. Novos modos de aprender, novos jeitos de interagir, o 

que afetou a educação infantil em sua totalidade, já que a interação e a convivência fazem parte 

do processo de aprendizagem das crianças. Neste contexto a arte surge como uma maneira 

diferente de olhar para tudo o que passamos, trazendo imaginação e beleza ao cotidiano.

A arte na educação infantil é vista como uma livre expressão, se faz presente nas 

brincadeiras, desenhos, pinturas, rabiscos, na criatividade, no modo de cada um ver, sentir e 

expressar-se. Porém, esta pesquisa mostra que, cada vez mais, a formação do professor está 

mais precária no que tange a arte, fazendo com que sintam dificuldade no planejamento de aulas 

relacionadas a esta disciplina.

Isso nos leva a enfatizar que precisamos redirecionar os sentidos para entender como 

as artes são vividas e produzidas na primeira infância.  Refletir o porquê a linguagem artística 

estar cada vez mais limitada em nossas vidas. O modo como as famílias se relacionaram com a 

arte durante o isolamento social mostrou que, mesmo no cotidiano limitado e atarefado, os bebês 

e crianças, em suas múltiplas interações e intervenções, aprenderam, improvisaram e criaram, 

transformando o espaço doméstico e as relações sociais, por meio da arte.
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EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL BASEADOS NA HISTÓRIA E NA LEGISLAÇÃO 
VIGENTE

JOSILEIDE FERREIRA DE LIMA

RESUMO

Este artigo de cunho bibliográfico tem como objetivo compreender a importância da música para o desenvolvimento 
infantil, mostrar que esta pode ser usada como ferramenta pedagógica na educação infantil e em geral auxiliar em 
diversas atividades pedagógicas como pôr exemplo regra e combinado, hora de dormir, guardar os brinquedos, rápido 
devagar, a educação infantil é o período em que  o ser humano se desenvolve de maneira intensa, desenvolvimentos 
físico e psicológico efetivos se dão nessa fase da vida. Pesquisas mostram que o ensino de música integrado à 
educação infantil contribui para o desenvolvimento das crianças em diversos aspectos, é possível o professor integrar 
a música em suas aulas e contribuir para os aspectos físico, psicológico, intelectual, afetivo, social e psicomotor. A 
LDB (Lei de diretrizes e Bases da Educação) prevê que a educação infantil, primeira etapa da educação básica tem 
como finalidade   o desenvolvimento integral da criança até os seis anos, não especificamente música, mas traz 
no Referencial Curricular Nacional e nos Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil a música como 
ferramenta no desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Música; Arte; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

A música é uma forma de linguagem rica e útil ao desenvolvimento do ser humano, seja 

na escola ou fora dela, colabora na concentração, os sons têm poderes fantásticos. Não importa 

se a música está sendo tocada em um rádio ou cantada e até mesmo os sons dos pássaros 

são músicas que influenciam os sentimentos das pessoas, é uma expressão cultural que 

acompanha o desenvolvimento físico, mental e social, além de influenciar na memória auditiva 

e no reconhecimento de sons. A linguagem musical está presente na vida das pessoas desde o 

ventre materno, antes da alfabetização e nas brincadeiras.

A pesquisa sobre a linguagem musical norteia as seguintes questões: qual a importância 

que a linguagem musical possui no desenvolvimento infantil? E o quão é usada nas escolas?
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Na infância, a música colabora para a evolução linguística, emocional e cognitiva, além 

da integração social, concentração, memorização, consciência corporal e coordenação motora. 

A música ainda estimula a ampliação do vocabulário infantil beneficiando a fala, a leitura, a 

escrita e a interação.

A educação infantil é o momento em que a criança ingressa no ambiente escolar e que 

desenvolverá suas primeiras habilidades fora do ambiente familiar. Na maioria das vezes a 

criança já tem contato com música dentro de casa e isso facilita o desenvolvimento social e a 

interação com as outras crianças.

A música contribui para que o aprendizado se torne prazeroso. Toda criança gosta 

de ouvir músicas, cantar e até mesmo dançar, as brincadeiras são desenvolvidas a partir de 

músicas, as cantigas de roda são excelentes exemplos de brincadeiras que envolvem a música 

e satisfazem a todos. Nesses momentos musicais a criança se socializa, interage e também 

contribui para a inclusão.

Segundo Vygotsky (2001, p. 329), “[...] a arte é a mais importante concentração de todos 

os processos biológicos e sociais do indivíduo na sociedade, [...] é um meio de equilibrar o homem 

com o mundo nos momentos mais críticos e responsáveis da vida”. Na visão vygotskyana, a 

importância da arte e da música como uma linguagem artística no desenvolvimento do sujeito 

é fundamental por promover a oportunidade do desenvolvimento de novas aptidões intelectuais 

para a organização e difusão do conhecimento.

Esta pesquisa torna-se necessária, visto que a música tem um grande potencial 

pedagógico. Na maioria das vezes, a música é vista, dentro da escola, apenas como 

entretenimento e diversão, sem um objetivo educacional, quando poderia contribuir grandemente 

para o desenvolvimento infantil.

Em 1988, foi publicado, pelo Ministério (MEC) o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil - RCNEI (Brasil, 1998). Esse documento torna-se orientações metodológicas 

para a educação infantil, nele o ensino de música em visões novas e experimentação, que 

tem como fins musicais a interpretação, improvisação e a composição, ainda abrange a 

percepção tanto do silêncio quanto dos sons, estruturas da organização musical. A educação 

infantil se beneficia com a música sendo utilizada como complemento às atividades e práticas 

pedagógicas, colaborando com o desenvolvimento integral da criança, tanto que é recomendada 

em documentos oficiais que dizem respeito a educação brasileira, como o RCNEI – (1998) que 



249

recomenda a música na educação infantil como mediadora de descobertas do mundo da criança.

Este artigo estrutura-se em pesquisas a respeito da importância da música no 

desenvolvimento infantil, além dessa descrição também foram pesquisadas definições que 

norteiam e influenciam os aspectos motor, afetivo, cognitivo e social da criança. A escolha do 

tema, tem o  intuito de fomentar uma reflexão na sociedade em geral como é importante que a 

infância seja cercada de música, para que pais, professores e responsáveis pela criança possam 

auxiliar no processo de musicalização, estimulando e oferecendo a música para que a imaginação 

e o raciocínio sejam estimulados, colaborando com uma formação integral.

Logo, o principal objetivo deste artigo é compreender como a música contribui para o 

processo de desenvolvimento da criança na educação infantil. E os objetivos específicos são 

pesquisar os objetivos da educação infantil através da sua história e a legislação vigente no país, 

compreender o ensino de arte, musicalidade e educação infantil, além de analisar a contribuição 

da arte e da música para o desenvolvimento intelectual da criança.

O método utilizado para o desenvolver esta pesquisa foi bibliográfico, pois foram 

realizados estudos para obter um conhecimento maior sobre o problema proposto. Gil (2008) 

afirma que a pesquisa bibliográfica é baseada em informações teóricas disponíveis em livros, 

revistas e publicações diversas. Autores como Friedmann (2004) e Kreusch (2014), entre outros 

contribuíram para as pesquisas, assim como artigos e sites Nova Escola, Google acadêmico e 

Scielo e o RCNEI.

EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL BASEADOS NA HISTÓRIA E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

A educação infantil é vista por muitos como um local para deixar as crianças enquanto 

as mães trabalham, mas a história mostra que essa é uma definição arcaica, nos dias de hoje há 

um olhar educacional, baseado em leis que asseguram o desenvolvimento integral da criança, 

tanto intelectual como social e cultural.

Segundo Kramer (1987) a pré-escola surgiu na Europa. A autora cita Froebel como 

o percussor da escola infantil em 1837, chamada Jardim da Infância onde as crianças eram 

plantinhas e o professor o jardineiro. A educação não era obrigatória, a expressão das crianças 

era através de atividades sensoriais, linguagem corporal e brinquedos, a linguagem oral se 

associaria a natureza e a vida. 
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No Brasil, a Revolução Industrial foi o marco para o surgimento das creches, a mulher 

inserida no mercado de trabalho tinha a necessidade de alguém para cuidar de suas crianças. 

Inicialmente as crianças ficavam sozinhas ou iam trabalhar com as mães, vários problemas 

surgiram e os setores sociais começaram a fundar instituições assistencialistas e filantrópicas 

para atender as crianças cujas mães eram operárias. Essas instituições cuidavam da higiene, 

alimentação e outros cuidados físicos, a educação ficava por conta da família (KUHLMANN, 

1998).

A primeira creche no país se localizava ao lado da Fábrica de Tecidos Corcovado em 

1899 no Rio de Janeiro. Mas apenas em 1988 a educação infantil passa a ser reconhecida 

na Constituição Federal. Passando a ser instituição pedagógica e não mais assistencialista 

(KUHLMANN, 1998). 

A expansão da educação infantil se baseou em cinco fatores: os de ordem sanitária e 

alimentar; os que dizem respeito à assistência social; os relacionados com as novas teorias 

psicológicas e sua divulgação ou renascimento; os referentes às diferentes culturas e os fatores 

propriamente educacionais (KRAMER, 1987).

De acordo com Bach e Peranzoni (2014, p. 1):

Em 1919 foi criado o Departamento da Criança no Brasil, cuja responsabilidade caberia ao 
Estado, mas foi mantido na realidade por doações, que possuía diferentes tarefas: realizar 
histórico sobre a situação da proteção a infância no Brasil; fomentar iniciativas de amparo 
à criança e à mulher grávida pobre; publicar boletins, divulgar conhecimentos; promover 
congressos; concorrer para a aplicação das leis de amparo à criança; uniformizar as esta-
tísticas brasileiras sobre mortalidade infantil.

Após a década de 30, Kramer (1987) afirma que a educação infantil passa a ser vista 

com maior importância. 

Para Bach e Peranzoni (2014) essa educação infantil ao mais pobres, chamada educação 

compensatória, visava diminuir a evasão escolar e a repetências das crianças das classes mais 

baixas. 

Ao mesmo tempo vários defensores em nome da infância passam a debater o assunto, 

entre eles educadores, industriais, médicos e religiosos. Mas as condições das escolas que 

atendem as crianças, na época, eram muito precárias, a educação infantil sempre era deixada 

para depois (KUHLMANN, 1998 e BACH; PERANZONI, 2014).

Por volta dos anos 70, o Brasil rumo à urbanização e a expansão trabalhista, as escolas 
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passam a atender as crianças com maior disponibilidade, não apenas com o intuito assistencialista, 

mas como preparação para o primário, atualmente denominado ensino fundamental I (KRAMER, 

1987).

Segundo Bach e Peranzoni (2014), a educação infantil passou por períodos assistencialistas 

e outros compensadores, tentando suprir as necessidades culturais das crianças mais carentes, 

até que em 1988 a Constituição Federal estabelece que as creches e pré-escolas façam parte 

do sistema educacional nacional, além de determinar como dever da família, da sociedade e do 

estado assegurar o direito da criança à educação. 

Bach e Peranzoni (2014, p. 02) afirmam que:

A grande marca do século XX, em termos de políticas de atendimento à faixa infantil, no 
Brasil, foi o conjunto desses fatores que desencadeou um movimento da sociedade civil e 
de órgãos governamentais para que o atendimento às crianças de zero a seis anos fosse 
reconhecido na Constituição Federal de 1988. A partir de então, a Educação Infantil em 
creches e pré-escolas passou a ser, sob mesmo ponto de vista legal, um dever do Estado 
e um direito da criança (artigo 208, inciso IV). O Estatuto da Criança e do Adolescente, 
(1990) destaca, também, o direito da criança a esse atendimento a educação infantil.

As autoras continuam a história da educação infantil no Brasil citando a Lei de Diretrizes 

e Bases nº 9394 de 1996, foi através dessa lei que ficou estabelecido as modalidades e níveis 

educacionais, além de integrar a educação infantil como primeira etapa da educação básica. 

Também houve a reforma de 2006 onde o Ensino Fundamental passou a ser de 9 anos e a 

educação infantil até 5 anos de idade.

A educação infantil vive em constante evolução, muitos decretos são estabelecidos às 

escolas e educadores com o intuito de aprimorar o desenvolvimento da criança de forma integral, 

a pedagogia atualmente é muito importante para o desenvolvimento cognitivo e intelectual das 

crianças. 

Como citam Bach e Peranzoni (2014, p.3):

As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil devem ser criadas, coor-
denadas, supervisionadas e avaliadas por educadores, que tenham, pelo menos, o Di-
ploma de Curso de Formação de Professores, mesmo que da equipe dos profissionais 
participem outros das Ciências Humanas, Sociais e Exatas, assim como familiares das 
crianças. Da direção das Instituições de Educação Infantil deve participar, necessaria-
mente, um educador com, no mínimo, o Curso de Formação de Professores. Segundo 
o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (1998), a implementação de uma 
proposta curricular de qualidade depende, principalmente, dos professores que trabalham 
nas instituições.
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A formação dos docentes para esse nível educacional também passou por transformações. 

Até pouco tempo não era exigida formação profissional para atuar na educação infantil, hoje a 

legislação cobra a formação pedagógica dos professores. 

LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A infância é uma construção histórica e social, com várias ideias de criança e de 

desenvolvimento infantil. Estudos médicos e psicológicos apontam um padrão educativo para 

aspectos cognitivos, emocionais e sociais da criança. Discussões, debates e movimentos sociais 

levam a Política Pública a ter urgência em relação à educação infantil (OLIVEIRA, 2005). 

A Lei nº 5692 promulgada em 1971 fixava as diretrizes e bases para o 1º e 2º grau, 

atualmente ensino fundamental e médio. O 1º grau atendia crianças a partir de sete anos de 

idade, a educação infantil não aparece com grande ênfase, mas já constava na lei, no artigo 19, 

§ 2º “Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam 

conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes” 

(BRASIL, 1971).

Após 1971, apenas na Constituição Federal de 1988 a educação infantil é reconhecida e 

garantida pela legislação brasileira.

O dever do estado com a educação será efetivado mediante garantia de: (...) I - educação 
básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; IV – 
educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade (BRASIL, 
art. 208, 1988).

Assim, a CF/ 1988 dá o direito às crianças a terem educação gratuita, sob a responsabilidade 

do município como rege o artigo 211 da mesma constituição. As crianças são reconhecidas 

como cidadãs e têm o direito de serem atendidas em suas necessidades específicas para se 

desenvolverem de forma integral. 

Mas a educação infantil foi reconhecida apenas no papel, os municípios não tinham 

condições financeiras de manter as instituições educacionais sem o auxílio do Estado, logo o 

caráter assistencialista se mantinha para as classes pobres, pois as crianças eram atendidas para 

cuidados higiênicos, de saúde e alimentar. Mas as crianças de classes mais altas frequentavam 
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a educação infantil em instituições particulares e obtinham o atendimento pedagógico necessário 

para o bom desenvolvimento (BACH; PERANZONI, 2014).

Logo após a promulgação da Constituição Federal foi criado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, lei que vem reforçar o direito da criança à educação. O ECA busca consolidar os 

direitos das crianças ao desenvolvimento integral, em consequência reafirma o direito ao acesso 

à escola pública de qualidade (OLIVEIRA, 2005). 

Seguindo as informações de Oliveira (2005), seis anos depois a Lei de Diretrizes e Bases 

passa por reavaliação e intensifica o dever do Estado em garantir educação pública de qualidade 

às crianças de zero a seis anos de idade. Junto com essa garantia a Lei revoga a formação dos 

docentes e reorganiza os níveis e modalidades de ensino. 

Empenhados em melhorar a educação infantil, segundo Oliveira (2005), o Ministério da 

Educação passa a dar mais ênfase ao nível de ensino de zero a seis anos, são publicados os 

Referenciais curriculares Nacionais para a Educação Infantil, os Parâmetros de Qualidade da 

Educação Infantil e várias ferramentas auxiliares ao desenvolvimento efetivo das crianças.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

No Brasil, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, criou o Estatuto da Criança e do Adolescente/ 

ECA, passando a sociedade a dividir com o Estado, pelo menos do ponto de vista da legislação, 

a responsabilidade pela construção de um mundo melhor para a infância.

Destaca-se o direito das crianças à  educação infantil, assegurado pelo ECA:

Artigo 4º:  É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer. Artigo 53º:  A criança e o adolescente 
têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: V – acesso à 
escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único - É direito dos pais ou 
do responsável ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição de 
propostas educacionais. Artigo 54º: É dever do estado assegurar à criança e ao adoles-
cente: IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade 
(BRASIL, 1990).

O ECA é uma reafirmação da Constituição Federal em relação às crianças e adolescentes, 

também abre as portas para a evolução legislativa desses cidadãos. 
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LEI DE DIRETRIZES E BASES

A Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 define e regulariza todo o sistema de ensino 

brasileiro, com base nos princípios presentes na Constituição Federal. 

A LDB vem sendo aperfeiçoada desde 1961, em 1971 foi citada a educação infantil e em 

1996 a LDB integra a educação infantil como o primeiro nível da Educação Básica. De acordo 

com a LDB em seus artigos 29, 30 e 31:

Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com finalidade o de-
senvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
Art. 30 A educação infantil será oferecida em: I – creches ou entidades equivalentes, para 
crianças de até três anos de idade; II – pré-escolas para crianças de  quatro a seis anos 
de idade. Art. 31 Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 
registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 
ensino fundamental (BRASIL, 1996).

A atual reforma educacional altera o artigo 30 da LDB nº9394/96. A educação infantil 

atende crianças até cinco anos de idade, a partir de seis anos a criança deve estar matriculada 

no ensino fundamental I.

O dispositivo legal que estabelece a modificação citada é o projeto de lei nº 144/2005: 

Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração 
mínima de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 
6 (seis) anos de idade (BRASIL, 2005).

A educação infantil não deve seguir e cumprir um currículo como os outros níveis 

de ensino, mas há os referenciais e parâmetros que devem ser seguidos com o objetivo do 

desenvolvimento cognitivo, social, físico, ou seja, que englobe todos os aspectos.

REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

O RCNEI é um documento elaborado com o propósito de definir as finalidades e a 

proposta curricular da educação infantil no Brasil. Está integrado aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais da Educação (PCNs), atendendo a LDB 9.394/96. 

Segundo Souza (1998, citado no RCNEI), ministro da educação na época, o Referencial 
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pretende:

apontar metas de qualidade que contribuam para que as crianças tenham um desenvolvi-
mento integral de suas identidades, capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos 
à infância são reconhecidos. Visa, também, contribuir para que possa realizar, nas insti-
tuições, o objetivo socializador dessa etapa educacional, em ambientes que propiciem o 
acesso e a ampliação, pelas crianças, dos conhecimentos da realidade social e cultural 
(BRASIL,1998, p. 7). 

Essas pretensões do RCNEI estão de acordo com o que se espera de um desenvolvimento 

sadio de qualquer criança, pois é na fase inicial do ensino básico que, muitas crianças, dão 

início à convivência com pessoas fora do círculo familiar, passam a ter contato com outras 

crianças e cada uma tem uma história, uma cultura e esse contato das crianças é o início da 

vida em sociedade. Dentro de uma sociedade deve haver respeito, tolerância, compreensão e 

diversos outros atributos para que todos vivam bem e o RCNEI propõe que as crianças iniciem o 

desenvolvimento dessas habilidades desde cedo para que cresçam cidadãos apitos ao convívio 

social. De acordo com os atributos necessários para o convívio em sociedade, o RCNEI apresenta 

os seguintes princípios educativos:

Respeito a dignidade e aos direitos da criança, consideradas nas suas diferenças indivi-
duais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, etc.;- Direito da criança de brincar, como 
forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil;- Acesso às 
crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacida-
des relativas à expressão, à comunicação, aos afetos, à interação social, ao pensamento, 
à ética e à estética;- Socialização da criança por meio de sua participação e inserção nas 
mais diversificadas práticas sociais;- Aprendizagem desenvolvida a partir da problema-
tização de situações, levando em conta a visão de mundo da criança;- Saber reflexivo, 
construído mediante permanente problematização de realidade e busca de soluções pro-
duzindo conhecimento cada vez mais significativo (BRASIL, 1998, p. 13).

Os objetivos definidos no RCNEI (1998) para Educação Infantil buscam o desenvolvimento 

integral da criança, confiando em suas capacidades, no autoconhecimento, valorizando os hábitos 

saudáveis, bons relacionamentos sociais respeitando as diferenças, conhecer as diferentes 

formas de linguagens e diversas outras ações que levam a criança ao desenvolvimento intelectual 

e social.

O RCNEI baseia a Educação Infantil nos princípios de cuidar e educar, permitindo que a 

criança vivencie o mundo em seu contexto e se desenvolva individual e coletivamente de forma 

que as atividades disponibilizadas para isto valorizem o brincar, a interação, a individualidade, a 

diversidade, levando em conta o conhecimento prévio da criança (BRASIL, 1998).
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Nesta pesquisa foi possível entender que a educação infantil teve uma evolução 

considerável, se tratando de metas e objetivos, ao longo dos anos. O governo tem dado uma 

atenção maior para as crianças e a primeira infância através das legislações que aos poucos 

proporcionam mais direitos à criança para que possam ter uma infância saudável e um 

desenvolvimento integral. Nos próximos capítulos será estudado a arte como ferramenta para a 

educação e desenvolvimento das crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa feita para elaborar este artigo mostrou os aspectos favoráveis que o ensino da 

música pode proporcionar as crianças da educação infantil, bem como verificar a importância no 

aprendizado e contribuições, na socialização e interação das crianças não só na educação infantil, 

mas em toda educação básica. A música deve ser trabalhada nas atividades, acompanhadas 

pelo pedagogo nas brincadeiras e canções com a participação das crianças de forma integral.

A intenção não é a formação de pequenos músicos, mas o desenvolvimento da criança, 

a música é muito importante para o desenvolvimento motor, afetivo, intelectual, cognitivo, social, 

além de contribuir no desenvolvimento da alfabetização e letramento e várias áreas da educação.

A música pode ser inventada, por si só ou a partir de uma música já existente, incluindo 

a interpretação e a criatividade. A música pode fazer parte de brincadeiras, movimentos e dança, 

desenvolvendo a estrutura física e mental das crianças, assim como a psicomotricidade, além 

de que essas brincadeiras unem as crianças e professores desenvolvendo o afeto e o convívio 

social. A aprendizagem se torna mais fácil diante uma música calma e relaxante, quando o 

professor conta uma história com um fundo musical, a história fica mais interessante e atrativa. 

Enfim, a música traz inúmeros benefícios ao ser humano, principalmente, às crianças que estão 

em fase de formação física e psicológica.

Infelizmente a formação e atuação do professor na música ainda são restritas, mas a 

legislação já propõe condições para que tudo isso se torne real. A música é utilizada em suas 

atividades da educação infantil, mas falta incentivo de trabalhos mais aprofundados e implantação 

de atividades diversificadas utilizando a música. Acredito ser importante que os professores 

tenham consciência da necessidade de atividades lúdicas para o desenvolvimento da criança, 

mas são necessárias políticas que envolvam a formação dos professores e melhores recursos 
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para o trabalho do professor em sala de aula.
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CONCEITUAÇÃO DE LETRAMENTO

JULIANA DOS SANTOS XAVIER DE PAIVA

RESUMO

Para a realização deste estudo foi necessário caracterizar o problema, classificar edefinir, sendo assim constitui 
o primeiro estágio de uma pesquisa científica, caracteriza- se em uma pesquisa exploratória e bibliográfica, que 
recupera o conhecimento científico acumulado sobre o problema sendo de forma descritiva, as informações obtidas 
não são quantificáveis os dados serão analisados indutivamente, possui interpretação de fenômenos e atribuições 
de significados caracterizando uma pesquisa qualitativa.

Palavras-chave: Educação; Alfabetização; Letramento.

INTRODUÇÃO

Ao abordar questões relacionadas ao processo de alfabetização e letramento, entende-se 

que são processos indissociáveis que devem caminhar juntos, sendo que alfabetizado é aquele 

aluno que conhece o código escrito, sabe ler e escrever.

Desse modo, letramento, designa a ação educativa de desenvolver o uso de práticas 

sociais de leitura e escrita em contextos reais de uso, inicia- se um processo amplo que torna o 

indivíduo capaz de utilizar a escrita de forma deliberada em diversas situações sociais.

A construção da linguagem escrita na criança faz parte de seu processo geral, se dá como 

um trabalho contínuo de elaboração cognitiva por meio de inserção no mundo da escrita pelas 

interações sociais e orais, considerando a significação que a escrita tem na sociedade.

Podemos entender tal relevância no sentido da participação crítica nas práticas sociais 
que envolvem a escrita, mas também no sentido de considerar o diálogo entre os conhe-
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cimentos da vida cotidiana, constitutivos de nossa identidade cultural primeira, com os 
conhecimentos de formas mais elaboradas de explicar aspectos da realidade. (GOULART, 
2002, p. 52).

Atualmente, estamos vivendo em uma sociedade, em que as crianças chegam à Unidade 

Escolar com diversos tipos de conhecimentos em relação à cultura letrada. É importante que 

o educador faça o uso da leitura e da escrita, utilizando diversos portadores de textos, que 

contenham diferentes gêneros textuais, como leitura de anúncios, revistas, jornais, realizações 

de bilhetes, cartas, para que assim a criança possa se interagir ao mundo letrado, logo no início 

de sua trajetória escolar.

A experiência com textos variados e de diferentes gêneros é fundamental para a constituição 

do ambiente de letramento, a seleção do material escrito, portanto, deve estar guiada pela 

necessidade de iniciar as crianças

 A família também poderá contribuir com as práticas de leitura e de escrita, incentivando 

o treinamento das crianças em casa, para que ao chegarem à escola, possam desenvolver o 

trabalho com mais facilidade, recebendo logo no início da aprendizagem o gosto pela leitura e 

pela escrita.

O objetivo desse artigo é compreender a importância do alfabetizar letrando e a necessidade 

em desenvolvê-las nas séries iniciais, além de identificar o papel que as práticas de letramento 

desempenham em relação aos indivíduos que iniciam a trajetória escolar.

Ao trabalhar o tema relacionado com práticas de leitura e escrita, é possível entender 

a necessidade em ocorrer eventuais atividades que dizem respeito ao trabalho realizado com 

crianças que estão inseridas nas séries iniciais.

É um momento de extrema importância para que o educador desenvolva as práticas de 

leitura e escrita no convívio escolar, o contato com diversos portadores de textos, o entendimento 

dos textos pelas crianças irá incentivar a desenvolverem a prática de adentrar no mundo letrado 

com mais facilidade. Assim, as crianças estarão sendo preparadas para conhecerem o mundo 

que as rodeiam, assimilando a maneira correta de compreender o código e refletir sobre ele.

CONCEITUAÇÃO DE LETRAMENTO

Nos países desenvolvidos, as práticas sociais de leitura e escrita assumiam um problema 

relevante no contexto de que a população embora alfabetizada, não denominava as habilidades 
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de leitura e de escrita necessárias para uma participação efetiva e competente nas práticas 

sociais e profissionais que envolvem a língua escrita.

A discussão tem sido intensa nos últimos anos, em relação aos problemas da aprendizagem 

inicial da escrita, o domínio precário de competências de leitura e de escrita necessárias para 

a participação em práticas sociais letradas e as dificuldades no processo de aprendizagem do 

sistema da escrita.

Na metade da década de 1980 no Brasil vários pesquisadores que trabalhavam com as 

práticas de uso da língua escrita sentiram falta de um conceito que se referisse a esse aspecto 

sócio- histórico do uso da escrita associadas à palavra alfabetização .

No Brasil o movimento se deu em despertar para a importância e necessidade de habilidades 

para o uso competente da leitura e da escrita tem sua origem vinculada à aprendizagem inicial da 

escrita desenvolvendo- se basicamente a partir do questionamento do conceito de alfabetização.

Além da alfabetização, este conceito de tema interdisciplinar do âmbito social, cognitivo e 

linguístico sendo este o letramento, é um processo amplo que torna o indivíduo capaz de utilizar 

a escrita de forma deliberada nas situações sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que desde as séries iniciais, quanto antes as crianças se apropriarem da 

leitura e da escrita, mais poderão desenvolvê-las com êxito em seus anos de escolaridade, 

sendo assim, serão capazes de utilizá-la como prática discursiva com muitafacilidade durante 

sua trajetória escolar.

Com base na reflexão mencionada neste trabalho, é necessário compreender a prática 

pedagógica como elemento de produção do conhecimento, dessa forma, ocorre a necessidade e 

precisão do alfabetizar letrando. Assim constitui-seem um trabalho feito pelo educador e também 

pelas pessoas que participam do aprendizado da criança, requerendo mudanças significativas 

acerca depráticas pedagógicas através do ensino da leitura e da escrita para o seu aprimoramento 

nas séries iniciais.
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DIVERSIDADE CULTURAL: CULTURA AFRO-BRASILEIRA

KÁTIA KELLY SOUZA ZACARIAS 

RESUMO

O presente artigo tem objetivo de analisar as influências culturais e dentro da diversidade cultural brasileira, no qual 
a cultura africana apesar de ter sofrido um preconceito diante da questão da escravidão, é um excelente tema que 
aborda o processo histórico, costumes e tradições que muitas pessoas não têm informação a respeito e o Brasil por 
ser multicultural, traz o encontro de muitas culturas que formam essa pluralidade. O racismo só existe pela cultura 
pregada desde a colonização do Brasil, no qual o negro por ter sido tratado como escravo, ficou carregado esse 
conceito da desigualdade racial tratada como inferioridade. Na atualidade muitos negros tentam encontrar espaços 
de respeito, reconhecimento e valorização. Dese modo, viver em sociedade implica a necessidade de uma postura 
em relação às diferenças, que tende a ser uma condição comum até para quem busca compreender a ética ou a 
justiça.

Palavras-chave: Cultura Afro-Brasileira; Desigualdade Racial; Diversidade. 

INTRODUÇÃO

O Brasil é um país que possui uma diversidade cultural da herança africana, visto que 

desde seu descobrimento, há influências culturais e linguísticas dentro de todo contexto brasileiro. 

Segundo a UNESCO (2019) ao enfrentar a desigualdade social, o país vem descobrindo a forte 

influência da cultura na formação desse contexto, bem como seu potencial de transformação 

social do cenário atual. No entanto, ainda há espaço para desenvolver uma abordagem cultural 

mais profunda dos Povos Indígenas e Afrodescendentes no Brasil. Embora sejam grupos com 

baixos indicadores sociais, possuem uma exuberante riqueza de expressões culturais que devem 

ser reconhecidas e valorizadas.

Assim, o que representa a cultura afro-brasileira para a diversidade cultural do Brasil? 

O objetivo geral do trabalho é analisar as influências culturais e dentro da diversidade 
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cultural brasileira e objetivos específicos verificar diversidade e desigualdade cultural; analisar 

o reconhecimento da africanidade brasileira diante da desigualdade; verificar as influências da 

diversidade cultural afro-brasileira.

A justificativa do trabalho é que a cultura africana apesar de ter sofrido um preconceito 

diante da questão da escravidão, é um excelente tema que aborda o processo histórico, costumes 

e tradições que muitas pessoas não têm informação a respeito e o Brasil por ser multicultural, 

traz o encontro de muitas culturas que formam essa pluralidade. O racismo só existe pela cultura 

pregada desde a colonização do Brasil, no qual o negro por ter sido tratado como escravo, ficou 

carregado esse conceito da desigualdade racial tratada como inferioridade. Na atualidade muitos 

negros tentam encontrar espaços de respeito, reconhecimento e valorização.

O presente trabalho apresenta como metodologia uma pesquisa bibliográfica dentro do 

tema cultura afro-brasileira pesquisado em artigos e livros.

DIVERSIDADE E DESIGUALDADE CULTURAL

Segundo Brasil (2006) em um mundo de grandes desigualdades, nem sempre é fácil lidar 

com a diferença pois ela está em toda parte  muitas vezes, é mais simples percebê-la quando 

a questão envolve apenas dois times de futebol, duas religiões, dois partidos políticos, duas 

formas de agir. Na abordagem de temas mais complexos, ou simplesmente se a proposta exige 

um exercício crítico rigoroso, podemos dizer que, mesmo entre os mais semelhantes, habitam 

numerosas diferenças, pois afinal, cada ser humano é único no conjunto de suas características.

Deste modo, conforme Brasil (2006) viver em sociedade implica a necessidade de uma 

postura em relação às diferenças, que tende a ser uma condição comum até para quem busca 

compreender a ética ou a justiça.

O primeiro passo para mudar esse quadro é o entendimento de que há, sim, uma discrimi-
nação racial. Ela acontece ora de maneira mais explícita, como nas piadas, ora de forma 
mais velada. O número reduzido de negros ocupando os cargos mais altos das empresas 
é um bom exemplo. De um modo ou de outro, a ação silenciosa do preconceito tem man-
tido os índices de desigualdade em patamares inaceitáveis para um país que se pretende 
democrático. De posse dos números e observando a realidade com alguma isenção, de-
vemos deixar de lado o mito de que as condições são iguais. (BRASIL, 2006, p. 13).

Conforme Brasil (2006) a desigualdade não se reflete apenas nos indicadores sociais 

ou nos desníveis de renda, sendo isso uma expressão mais evidente do racismo, mas evidencia 
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uma estrutura cultural e social que acaba por mascarar uma discriminação mais profunda: a 

desvalorização, desumanização e desqualificação, ou o não-reconhecimento simbólico das 

tradições, saberes e fazeres do povo afrodescendente, levando em conta que tal desigualdade 

não é exclusiva com relação aos afrodescendentes: outros grupos étnicos, raciais ou religiosos 

padecem com essa estrutura excludente, no Brasil e no mundo.

Brasil (2006) relata que a sociedade, por meio das relações sociais estabelecidas pelos 

indivíduos, exerce forte influência na formação de qualquer identidade, uma vez que esta mantém 

estreita relação com fatores sociais (gênero, raça, classe social) e físicos (o corpo, com suas 

características físicas).

Assim, de acordo com Brasil (2006) a questão é que as identidades vêm a ser um 

contínuo sentimento de individualidade que se firma a partir de dados biológicos e sociais, nos 

quais denotam características, ao mesmo tempo, subjetivas e objetivas, individuais e sociais, 

podendo ser entendidas como produto de uma construção e de uma transformação das relações 

sociais. Resultam de um processo dialético em que o indivíduo é coprodutor, tanto da sociedade, 

quanto de si mesmo.

Dessa maneira, nós, profissionais da Educação, ao refletirmos sobre as relações sociais 
no cotidiano escolar, entendemos a importância da constituição de relações saudáveis 
nesse ambiente. Se no processo de socialização, desenvolvido nas mais diversas institui-
ções sociais, inclusive na escola, nossas crianças, qualquer que seja o seu pertencimento 
racial – negras, amarelas, brancas etc. –, desenvolveram aspectos fundamentais do seu 
ser, como autoestima, autoconceito e identidade (BRASIL, 2006, p. 87).

Deste modo, conforme Brasil (2006) a escola precisa se organizar para demonstrar a 

todos a importância da pluralidade racial na sociedade. Os educadores devem contemplar a 

discussão da diversidade racial, discutir os problemas sociais e as diferentes proporções em que 

atingem os grupos raciais, nos quais os educadores podem utilizar as notícias veiculadas pela 

mídia nacional, mostrando os prejuízos e as desvantagens acarretados por se pertencer a um 

determinado grupo.

De acordo com Sá, Oliveira e Bufrem (2020) como fenômeno natural, pode-se destacar as 

manifestações culturais, caracterizadoras da identidade e determinantes das características de 

grupos sociais, que advêm pelas experiências e interação dos sujeitos, sofrendo as modificações 

esperadas pelo agir desses atores sociais.

Logo, conforme Michaliszym (2011), partindo para análise a respeito dos indivíduos e 
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as diferentes sociedades e relações sociais estabelecidas entre iguais e diferentes, encontra-

se discussões do papel da cultura nos contextos pois encontra-se a diversidade, mostrando 

cada cultura, cada grupo social, é portadora de padrões, valores e normas de conduta próprios, 

é o relativismo cultural, ou seja, na própria constituição de realidade socioculturais e regionais 

distintas, consequentemente, dentro da sala de aula, coloca como exigências a atenção à 

diversidade sociocultural e as teorias que explicam.

Deste modo, Michaliszym (2011) relata que a crescente desigualdade social forçou a 

criação da escola para os pobres, onde deveriam estar socializados dentro dos valores e normas 

estabelecidos por aqueles que detinham o controle da sociedade, nos quais as desigualdades 

sociais presentes na sociedade e, consequentemente, na escola, surpreende o produto de 

construções históricas em que era a dominação de uns sobre os outros que ditava as regras do 

jogo.

A diversidade sociocultural presente na escola está em processo de ampliação e tem se 

evidenciado cada vez mais em razão das oportunidades de acesso às crianças e aos adolescentes 

das classes populares, que traz para dentro da escola diferentes concepções de mundo.

Tomando por base as discussões anteriores, podemos agora concluir que, ao chegar à 
escola, uma criança é portadora de experiências que foram acumuladas ao longo de sua 
primeira infância, como atitudes, hábitos, valores que refletem a cultura do grupo social, 
ou melhor, do meio no qual ela convive e que se constitui no seu espaço sociocultural. 
(MICHALISZYM, 2011, p. 59).

Michaliszym (2011)  fala que a raiz da escola das diferenças reproduz interesses e os 

valores da sociedade, importando para os alunos a cultura e a linguagem padrão, trazidos pelo 

professor, que deve valorizar o teatro, a música, a dança e as artes, de modo geral, além de 

estimular as atividades dos grupos dos alunos, onde ganham também o valor e o conhecimento 

das elites, mas ao mesmo tempo perdem o valor das experiências ricas e singulares vividas 

pelas crianças, que compõe seus instrumentos de trabalho, de lazer e vida, ou seja, no espaço 

de convívio social as crianças das classes populares estranham a linguagem, as normas e os 

valores que a escola impõe, uma vez que não tem a ver ou pouco tem a ver com seus contextos 

de origem.

Diante disso, conforme Michaliszym (2011) a escola reduz a diversidade, 

homogeneizando-a, quando desconsidera o fato de que cada aluno é portador de características 

socioculturais próprias e resultantes de suas vivências, sendo importante considerar que cada 
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aluno é produto de um conjunto de experiências vivenciadas (cultura) nos mais diferentes espaços 

sociais dos quais participa, tornando a educação ideal aquela capaz de perceber as diferenças, 

respeitá-las e com elas interagir. 

O RECONHECIMENTO DA AFRICANIDADE BRASILEIRA DIANTE DA DESIGUALDADE

Brasil (2006) relata que é necessário se colocar no lugar do outro para compreender, 

por exemplo, a vontade de viver de um povo que emigra involuntariamente para o Brasil, sob a 

marca da maior crueldade da História da humanidade: a escravidão, sendo que foi um povo que 

atravessou o Atlântico e produziu milagres de fé, de vida, de civilização em terras brasileiras. E, 

nessa perspectiva, deve-se olhar a brasilidade e africanidade com encantamento, ser capazes 

de se olhar no espelho e ter orgulho da ascendência negra/ africana, de olhar os estudantes 

brancos e negros e refletir sobre que memórias africanas seus corpos carregam. O mesmo 

pode ocorrer para todos que precisam convocar suas histórias de vida e deixar emergir delas na 

dimensão africana de uma maneira positiva, com toda a sua riqueza cultural, existencial.

Desde o início da construção do conhecimento sobre as sociedades humanas sabe-se 
que elaborar e dar sentido à História de um povo é dar a esse povo instrumentos para 
a formação de sua própria identidade, com a matéria-prima desta, que é a sua memória 
social (BRASIL, 2006, p.40).

De acordo com Brasil (2006) na atualidade o país encontra-se diante de uma importante 

alternativa em termos civilizatórios, pois de um lado existe a possibilidade de a nação manter-

se integrada a um padrão de relacionamentos inter-raciais completamente assimétrico, violento 

e desigual, sendo um modelo que tende a naturalizar as tradicionais disparidades raciais e de 

gênero herdadas de um passado distante e permanentemente revividas. 

Mas por outro lado, Brasil (2006) relata que diferentes entidades, organizações civis e 

intelectuais têm apontado perspectivas e alternativas para o desenvolvimento econômico, político 

e institucional do país, através de um sistema democrático, passe por uma radical transformação 

das relações sociais e raciais tradicionais presentes no meio social, com a promoção de igualdade 

racial como um dos eixos centrais de uma nova agenda de desenvolvimento de longo prazo do 

Brasil.

Segundo Brasil (2006) são os negros os que formam a maioria da população na 
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atualidade privada do acesso aos serviços públicos e aos empregos de melhor qualidade, são 

os que sofrem com mais intensidade o drama da pobreza e da indigência, e a violência urbana, 

doméstica e policial. O modelo brasileiro de relações raciais consagra e eterniza as disparidades 

entre brancos, negros e indígenas no país.

Brasil (2006) coloca que quando se trata da construção do sujeito no seio das comunidades 

negras, ocorre inevitavelmente que considera as vinculações entre pertencimento racial, relações 

de gênero e condição social, na medida em que várias das representações explicitadas pelo 

segmento em questão são decorrências da articulação entre as identidades de raça, gênero e 

classe, as quais exigem de todos um olhar mais complexo acerca do que vem a ser a diferença 

para os sujeitos que constituem a diáspora africana. 

Deste modo, conforme Brasil (2006) compreender as condições em que os africanos 

e descendentes africanos pensam de si próprios ou são pensados a partir dos estereótipos 

produzidos pela cultura hegemônica ocidental que tornou-se um exercício imprescindível para 

a superação das barreiras que sustentam a exclusão racial. Mesmo diante de uma variação 

conceitual que engloba pessoas denominadas de mulatas, crioulas, pretas, quilombolas, afro-

brasileiras, negras, é fundamental todos saberem que as identidades desses sujeitos resultam 

não apenas das possibilidades, mas também dos limites para eles estabelecidos.

A distribuição de riquezas como meio para se alcançar a justiça nunca foi suficiente, so-
bretudo, numa perspectiva de mundo pós-moderno. Políticas de igual dignidade pautadas 
no universalismo e na compreensão de que a todos deveriam ser dadas as mesmas con-
dições, atravessaram a sociedade por décadas sem resolver as desigualdades sociais 
(COSTA, 2019, p. 21).

Assim, conforme Costa (2019) as demandas dos movimentos sociais por políticas 

de reconhecimento de suas identidades e minimização da injustiça, descortinaram um grave 

problema social assentado na crença única de distribuição de riquezas.

Costa (2019) relata que a cultura negra, bem como a latina, passou por esse processo 

quando escravizados e o afoxé representou exatamente o resgate daquilo que se tentou apagar 

através de suas músicas, danças dominadas pelo teor político, no qual através de um discurso 

emancipatório, comunidades indígenas e tribos africanas foram dizimadas para dar uma 

homogeneidade cultural, logo, o discurso civilizatório buscava resgatar o outro da sua própria 

bestialidade e inseri-lo num contexto de massa.

Costa (2019) coloca que a política de reconhecimento ao promover a capacidade de 
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compreender que sociedades ocidentais são multiculturais e diversas, no qual não há óbice 

em ter um apreço especial pela cultura com o qual se identifica, desde que sejamos capazes 

de compreender que o pluralismo é parte do que todos são, sendo a justiça social, portanto, 

objetivo a ser alcançado pela República Federativa do Brasil, estando ligada, especialmente, à 

reinvindicação da paridade de participação de todos nas relações sociais, conquistada, sobretudo 

através da compreensão de que expressões identitárias não simbolizam a identidade própria do 

grupo, mas sim o pertencimento ao meio social.

Ser docente frente a trocas e vivências de culturas exige novas posturas voltadas para 

um comportamento de uma educação inclusiva social, que reconhece e valoriza as diversidades, 

dentro de uma cidadania democrática de direitos.

Nas sociedades, conforme Dourado e Paro (2001) é insubstituível uma generalização de 

cultura das camadas populares, pois os cidadãos se formam democratas na relação com outros 

cidadãos, no exercício da sua e com o exercício da ação pedagógica da escola com o processo 

teórico-prático dentro da constituição de cidadãos, ou seja, a escola participa na formulação da 

cidadania entre as diversidades sociais.

De acordo com Porto (2017) uma das grandes preocupações da escola é dar conta de 

todas as áreas do saber, pois ainda não há um núcleo básico de conhecimento e cultura para 

todos, apesar de serem muitos campos do saber importantes para a formação dos alunos, nem 

sempre é possível contemplar todos no currículo escolar.

O multiculturalismo emerge em território estadunidense não apenas como movimento so-
cial em defesa das lutas dos grupos culturais negros e outras “minorias”, mas também, 
como abordagem curricular contrária a toda forma de preconceito e discriminação no es-
paço escolar. (SILVA; BRANDIM, 2008, p. 56).

Hein (2014) considera que as mais relevantes atrações do mundo contemporâneo, a 

mais marcante é a afirmação da diversidade étnico-cultural, que trouxe o multiculturalismo com 

uma tendência teórica e constante no novo contexto, mas ainda este termo permite diferentes 

interpretações e significados. Desta forma, surge um novo termo nas relações das culturas:

De acordo com Porto (2017) a distribuição da cultura e do conhecimento, nem sempre 

ocorre de maneira homogênea na população, e muitas vezes o currículo obrigatório e comum a 

todos não é justo ou adequado quando se refere a oportunidades iguais e desiguais.

O multiculturalismo crítico, ou perspectiva intercultural crítica, busca articular as visões fol-
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clóricas e as discussões sobre as relações desiguais de poder entre as culturas diversas, 
questionando a construção histórica dos preconceitos, das discriminações e da hierarqui-
zação cultural. (HEIN, 2014, p. 78).

Dentro do contexto brasileiro, conforme Hein (2014) apresenta especificidades, 

singularidades na sua constituição, nos quais o Brasil é culturalmente heterogêneo, formado 

pelas negociações e conflitos e interesses econômicos, colonialismos, fusões sincréticas, perdas 

e reconstruções no processo de aculturação.

Serrazes e Correa (2013) relata que a educação escolar dentro da perspectiva do 

pluralismo deve ser regida por uma base de princípios que contempla a igualdade, não só de 

acesso, como também de permanência da escola, com a defesa da liberdade como fundamento da 

prática educativa e cultural, com respeito à diversidade de concepções pedagógicas e qualidade. 

A temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização de carac-
terísticas étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território na-
cional, às desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações sociais discriminatórias 
e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade 
de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. 
(BRASIL, 1997, p. 121).

Conforme Porto (2017) a democratização da sociedade possibilitou a construção de 

espaços sociais menos excludentes e o convívio na diversidade, trazendo no novo cenário a 

inclusão social, passando a ter uma maior preocupação de toda comunidade, de modo que a 

sociedade foi tornando inclusiva e parte da agenda dos governos.

A plural idade de culturas, etnias, religiões. visões de mundo e outras dimensões 

identitárias tem sido cada vez mais reconhecida nos diversos campos da vida contemporânea. 

(CANEN; MOREIRA, 1999, p. 12).

A escola como instituição, também sofre pressões para acompanhar essa nova realidade 

e para lidar com a diversidade do público a quem deve atender. A inclusão social, portanto, está 

diretamente relacionada à necessidade de uma inclusão escolar. (PORTO, 2017, p. 120). 

No campo político, as discussões multiculturais têm incidido sobre a necessidade de res-
significação de conceitos como direitos humanos, democracia e cidadania, de forma a 
articular, em suas formulações, reivindicações identitárias, afirmação de padrões culturais 
singulares e garantia de representação política. (CANEN; MOREIRA, 1999, p. 15).

Brito (2012) coloca que a educação necessita de sentido, e os educadores precisam 

acreditar neles mesmos, nos valores que defendem, pois é primordial a formação e a transformação 
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do professor, que deve estar aberto às mudanças, aos novos paradigmas, que os obriga a aceitar 

as diversidades e as exigências impostas pela sociedade que se comunica pelo universo cultural 

que está cada vez mais amplo.

De acordo com Wunsch (2018) a respeito em torno da reflexão temática referente à 

reestruturação dos aspectos teóricos, políticos e práticos em níveis nacionais e internacionais, 

considerando paradigmas amplos e modelos de atividades com mais pluralidade, considera-se o 

aluno do século XXI com mais informações culturais.

Conforme Hein (2014) educar para diversidade exige formação em dimensões objetivas 

e subjetivas, não à parte como querem alguns, mas intrínseca à atividade pedagógica, tornando 

emergente, dialógica e interpretativa, pois a formação procede de formulação de estratégias e 

de mecanismos de intervenção, de revisão de valores e atitudes para superação de injustiças, 

preconceitos e estereótipos.

INFLUÊNCIAS DA DIVERSIDADE CULTURAL AFRO-BRASILEIRA

Segundo Brasil (2006) entre os povos do mundo em seus diferentes momentos 

históricos, situações sociais e estágios econômicos, constata-se que o que se entende por belo 

ou beleza diz respeito a motivos, temas e interpretações muito particulares, pois são maneiras 

próprias de compreender e de simbolizar o mundo próximo, a natureza, os mitos e os deuses, na 

descoberta de tecnologias e, assim, no encontro de soluções estéticas e por meio de linguagens 

sensíveis, a beleza pode fazer o relato das trajetórias humanas, trazendo memórias e construindo 

dinamicamente o que se chama de identidade.

Deste modo, Brasil (2006) relata que diante da escravização dos povos da África a partir 

do século XVI, mais de 4 milhões de pessoas, por um período de 350 anos, foram trazidas para 

o Brasil e inicialmente, grandes contingentes da África Austral, especialmente do antigo reinado 

do Congo e de Angola, com os povos bantus; depois, da Costa Ocidental, do Golfo do Benin; e 

ainda aqueles que chegaram da Costa Oriental, especialmente de Moçambique.

Há um forte sentimento de integração e de fruição entre música, dança, comida, cores, 
texturas, objetos, palavras, gestos, religiosidade e outras formas de expressar e de reali-
zar falas simbólicas a respeito das pessoas e sua história. As realizações estéticas estão 
no corpo, no objeto, na dança, na história contada oralmente, no vestir, nos sons cantados 
ou executados em instrumentos musicais, nas casas, nos templos e nas demais expres-
sões que unem o homem a seus repertórios simbólicos (BRASIL, 2006, p.65).
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De acordo com Brasil (2006) a maioria dos instrumentos musicais é de percussão: 

ingome, atabaque, adufe, afoxé, tamborim, agogô, gonguê, faia (zabumba), casaca (reco-reco 

antropomorfo), adjá, ganzá, xaque-xaque (chocalho de flandres). Há também os de corda, como 

a rabeca e o berimbau, entre muitos outros, nos quais os sons integram momentos do dia a dia, 

têm grande revelação no tempo da festa, são fontes de contato religioso, assumem os espaços 

das danças, do teatro, das brincadeiras, sendo essencialmente lúdicos e comunicadores, 

assumindo funções de sociabilidade e exercícios de pertencimento.

Sá, Oliveira e Bufrem (2020) coloca que a cultura afro-brasileira é tema recorrente na 

contemporaneidade, suscitando a produção e disseminação de fontes subsidiárias às discussões 

inerentes ao assunto, sobretudo por conta da Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino 

da história e cultura afro-brasileira e africana nas instituições de ensino públicas e particulares 

do Brasil.

Logo, conforme Sá, Oliveira e Bufrem (2020) a partir da aprovação da Lei, ampliou-se a 

necessidade de fontes de informação como ferramentas válidas para reconstituir a história dos 

antepassados afro-brasileiros, além dos materiais existentes a serem reunidos e organizados, 

foi surgindo o interesse na produção de novos conhecimentos tanto sobre a temática abrangida 

pela Lei, quanto para responder às questões relacionadas a sua implantação, o que movimentou 

a dinâmica da disseminação e do fluxo informacional no que tange ao tema.

Vale ressaltar que a cultura brasileira tem uma expressiva influência da cultura africana. É 
através das manifestações culturais desses povos e de outras expressões culturais, como 
a dos indígenas, que o Brasil constrói e constitui sua própria história. Nesse contexto, a 
cultura de matriz afro-brasileira precisa ampliar suas fontes informacionais, para promover 
de forma contínua a difusão e disseminação de suas manifestações e práticas, abarcando 
ações que almejem a visibilidade e o fortalecimento dessa cultura em todo território brasi-
leiro (SÁ; OLIVEIRA; BUFREM, 2020, p. 82-83).

Assim, conforme Sá, Oliveira e Bufrem (2020) seguindo esses aspectos, ajuíza-se que a 

cultura afro-brasileira tende a ser refletida como objeto de pesquisa para preservar a memória e 

identidade da população negra, no qual tal população, a partir das suas manifestações e práticas 

culturais (religiosa, culinária, música, dança, tradições, artefatos e indumentárias/vestuários), 

desempenha proeminente papel na preservação, conservação e disseminação da cultura de 

matriz afro-brasileira. Nessa configuração, visibilizando e fortalecendo as manifestações e 

práticas, tanto as culturais como as religiosas, dos afrodescendentes.

Desta forma, Sá, Oliveira e Bufrem (2020) entendem que as manifestações e práticas da 
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cultura afro-brasileira se tornam exemplos materializados da identidade e memória da população 

negra, nos quais os elementos que constituem essa cultura têm uma relevante contribuição na 

preservação, conservação, difusão e disseminação da história desse povo.

Sá, Oliveira e Bufrem (2020) relata que nesse aspecto, tornam-se pertinentes as ações 

de visibilidade e fortalecimento da cultura de matriz afro-brasileira, através de aspectos ligados à 

música, dança, ao culto religioso e aos artefatos que compõem essa cultura, a exemplo do coco 

de roda, ciranda, maracatu, samba, ijexá, perré, maculelê, candomblé, umbanda, entre outros 

hábitos, costumes e tradições da população afrodescendente.

Enquanto marcos legais, políticos, sociais, econômicos e pedagógicos de reconhecimen-
to e valorização das influências histórico-culturais africanas na formação da sociedade 
brasileira e do protagonismo dessa população nesse contexto, essas leis são elaboradas 
em concordância com os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, motivos de in-
tensificação dos interesses sobre os temas em questão, neste caso, no que diz respeito à 
produção e disseminação das manifestações e práticas relacionadas ao conhecimento e 
ao fazer da população afro-brasileira (SÁ; OLIVEIRA; BUFREM, 2020, p. 100).

Deste modo, conforme Sá, Oliveira e Bufrem (2020) ensejando o próprio reconhecimento 

dessa população por meio da ação de tornar públicos os materiais produzidos sobre sua 

cultura, bem como os projetos executados pela comunidade, tais ações tendem a reconstituir e 

ressignificar manifestações e práticas culturais da população negra.

Costa (2019) coloca que a influência africana na identidade nacional iniciou através 

do translado negreiro ainda na primeira metade do século XVI, momento em que os negros 

foram trazidos como mão-de-obra cativa para a produção açucareira que despontava. Durante 

o século XVI o Brasil-colônia permaneceu aberto aos estrangeiros, de modo que o único fator 

de importância às autoridades coloniais é que aqueles que aqui entrassem fossem de religião 

católica e era comum, portanto, a presença de um frade a bordo de todo navio para investigar a 

vida religiosa do migrante. Sendo de fé, qualquer estranho, ainda que doente, era bem-vindo ao 

Brasil.

O culto aos orixás foi parte integrante da identidade afro-brasileira. Constitui elemento 
central da formação do indivíduo, sobretudo em face ao processo genocida no qual a cul-
tura africana foi submetida. O colonialismo foi um processo – violento para os colonizados 
– inspirado nos avanços do período, sejam eles técnicos, ou humanos. A identidade do 
sujeito afro-brasileiro, portanto, passou a ser moldada, a partir das assimilações forçadas 
à cultura europeia, que fragmentou o sujeito em inúmeras outras identidades (COSTA, 
2019, p. 12).
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Deste modo, Costa (2019) coloca que a manifestação cultural afoxé tem suas raízes no 

candomblé e é popularmente compreendido como um “carnaval de rua”, no qual teve sua origem 

na Bahia e, com seu crescimento, houve forte disseminação para o Pernambuco, razão pelo qual 

sofreu forte resistência dos demais grupos da cena recifense quanto a autenticidade e pureza de 

sua arte.

Costa (2019) coloca que parte do conjunto mais antigo de manifestações culturais afro-

brasileiras, sendo os primeiros afoxés datados, ainda, nos anos 80 e formado essencialmente 

por negros militantes do Movimento Negro, razão pelo qual suas músicas possuem forte teor 

político, no qual em seus desfiles cantam aos orixás cantigas que exaltam e valorizam suas 

raízes africanas. Além disso, fazem oferendas ao Exu, saúdam orixá Odé e exaltam a luta pela 

liberdade.

Ainda que essencialmente religioso, o afoxé é um movimento cultural musical que cantava 
aos orixás a liberdade e a herança do povo preto. Assim, a busca por espaços na cena 
musical local foi aumentando proporcionalmente ao destaque que a manifestação ia ga-
nhando. Demandou-se espaço cultural adequado, mas o preconceito com a cultura afro-
descendente obstava os acessos às verbas públicas de incentivo (COSTA, 2019, p. 13).

Assim, conforme Costa (2019) as lentes que enxergavam o negro a partir de critérios 

deterministas, começou a alterar com a valorização do patrimônio cultural, no qual “O Movimento 

Negro”  e parcela da sociedade civil tiveram significativo papel nas conquistas desses meios de 

valorização da cultura afro-brasileira, bem como na reconquista da autoestima e autovalorização 

das suas próprias raízes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da pesquisa bibliográfica, conclui-se que viver em sociedade implica a necessidade 

de uma postura em relação às diferenças, que tende a ser uma condição comum até para quem 

busca compreender a ética ou a justiça, no qual a desigualdade não se reflete apenas nos 

indicadores sociais ou nos desníveis de renda, sendo isso uma expressão mais evidente do 

racismo, mas evidencia uma estrutura cultural e social que acaba por mascarar uma discriminação 

mais profunda: a desvalorização, desumanização e desqualificação, ou o não-reconhecimento 

simbólico das tradições, saberes e fazeres do povo afrodescendente, levando em conta que tal 

desigualdade não é exclusiva com relação aos afrodescendentes: outros grupos étnicos, raciais 
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ou religiosos padecem com essa estrutura excludente, no Brasil e no mundo.

A diversidade sociocultural presente na escola está em processo de ampliação e tem se 

evidenciado cada vez mais em razão das oportunidades de acesso às crianças e aos adolescentes 

das classes populares, que traz para dentro da escola diferentes concepções de mundo.

A escola reduz a diversidade, homogeneizando-a, quando desconsidera o fato de que 

cada aluno é portador de características socioculturais próprias e resultantes de suas vivências, 

sendo importante considerar que cada aluno é produto de um conjunto de experiências vivenciadas 

(cultura) nos mais diferentes espaços sociais dos quais participa, tornando a educação ideal 

aquela capaz de perceber as diferenças, respeitá-las e com elas interagir.
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QUATRO PRINCÍPIOS PARA A INSERÇÃO DO ENSINO AMBIENTAL NO ENSINO 
INFANTIL E FUNDAMENTAL

KATIA SILVA DA COSTA

RESUMO

A questão ambiental, nos últimos anos, tem estado mais presente no cotidiano dos indivíduos, ensejando uma 
recem-adquirida visão do mundo em que vivemos. Essa conscientização vem sendo despertada cada vez mais cedo, 
no ambiente escolar, via ações de educação ambiental. Na atualidade as escolas estão iniciando uma crescente 
importância ao tema, destacando o incentivo de dirigentes e educadores em algumas iniciativas. Tendo por objetivo 
desta pesquisa avaliar como a educação ambiental vem sendo tratada no ensino infantile e  fundamental  ante a 
perspectiva dos educandos se tornarem futuros agentes multiplicadores nesta área. Para a execusão deste objetivo, 
efetuou-se uma revisão da literatura sobre o assunto e conduziu-se entrevistas e observações diretas em duas 
escolas. A partir desse concepção, resalta-se neste estudo relevancia da escola na propagação de conhecimento 
visando feitos de Educação Ambiental, normalmente abordando assuntos envolvendo a comunicação homem– 
natureza de forma transversal entre as disciplinas existentes. Constatou-se que os educadores das duas escolas 
analisadas são conscienciosos da importância do assunto, concedendo dedicação especial em ações que envolvem 
descortino e deferencia ao meio ambiente.

Palavras-chave: Educação Ambiental;  Desenvolvimento Sustentável; Meio Ambiente; Educação Infantil e 
Fundamental .

INTRODUÇÃO

As questões ambientais ganharam nestes ultimos dez  anos, uma maior expessão na 

nossa corpo social, ademais nos meios estudantis, onde, essencialmente o educador, teve de 

renovar-se através do alcance de indicações e aprendizado que o habilitasse a desempenhar, da 

melhor forma possível, o seu papel nessa nova veracidade da educação.

Este tipo de educação que busca incentivar o aluno, a observar ao seu redor, também 

instrui que ele é parte integrante do meio, e é neste ponto que a educação ambiental entra na 

vida escolar desta criança, concedendo a ele a perspectiva de compreender e interagir com o 
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meio em que assiste, com deferência e discernimento.

A batalha da formação do homem pode ser definida como vencida ou vencedora  na 
Educação Infantil e, também, no Ensino Fundamental. É nesse mundo, cujas lembranças 
carregamos num lugar especial de nossos corações, que se travou a mais bela batalha 
para se erguer e afirmar o que somos hoje (BRANCO, 2007, p.5).

          

Deste modo sendo, parte do agregado de esforços para a formação de indivídos para 

um vigente padrão de sociedade, a Educação Ambiental tem a sua importancia, designada 

por diversos autores, no sentido de cientificar as pessoas, principalmente as futuras gerações, 

da relevância de garantir a sustentabilidade do planeta Terra, por intermédio da preservação 

ambiental.

Esse aspecto no Brasil, pôde ser observado em dois documentos. O primeiro realizado em 

1992, a Carta Brasileira para a EA, formalizada na Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizado na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 03 e 14 de junho de 1992, 

intitulada Rio-92, ou cúpula da terra (O GLOBO, 2012), onde uma das ponderações é relatada da 

seguinte forma: “(...) a EA é componente imprescindível do desenvolvimento sustentável”, (DIAS, 

2004, p.50). O outro documento é de 1999 e trata-se da Lei  9.795/99 - Política Nacional de EA, 

a partir desta Lei sucedeu o incremento do  Programa de EA dos Ministérios do Meio Ambiente 

e da Educação.

Conforme Dias (2006), a educação ambiental é um procedimento permanecente, através 

do qual os agentes e a comunidade se consciencializam do seu meio ambiente, apoderando-

se de concepções, sapiência, experiências e deliberação que os habilitam a atuar de forma 

individual e coletiva, no sentido de deslindar problemas ambientais da atualidade e do póstero. 

A partir desta erudição, no transcorrer do presente trabalho será otimizada, através da 

utilização da pesquisa bibliográfica e da análise não participativa, de que forma a EA é assimilada 

por doscentes e discentes do ensino fundamental  e quais são algumas das metodologias 

empregues para cientificar o aluno e torná-lo um aluno multiplicador dessa informação, buscando 

responder a questão do aluno como um possivel agente multiplicador desse aprendizado. 

QUATRO PRINCÍPIOS PARA A INSERTAÇÃO DA EA NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Para fins deste trabalho,são considerados como elementos-chave, aqueles que 
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estabelece a base de umadisposição funcional oportuna ao processo de educação do indivíduo, 

dispondo neste caso o prisma da criança como agente multiplicador dos conceitos da educação 

ambiental. Os parâmetros externados na construção da Figura 1 foram erigidos a partir da revisão 

de literatura específica e da pesquisa baseada na observação não participante da autora durante 

as visitas às instituições de ensino.

Os quartros elementos são: a instituição de ensino, a pedagogia, os estímulos e a casa 

do indivíduo. A Figura 1 apresenta um esquema das interações entre esses elementos.

 

FIGURA 1 - Esquema ilustrativo dos princípios da EA. FONTE: Elaborado pela autora 

(2017).

 

PRIMEIRO PRINCÍPIO: A INSTITUIÇÃO DE ENSINO

O primeiro princípio da inserção da EA no ensino infantil e fundamental é o espaço 

físico da instituição de ensino, por dadivar e tornar possível de ser o centro de aprendizado e 

reprodução desse aprendizado. É no ambiente escolar onde se “aprende a aprender”, ou seja, 

onde, através de estímulos, os discentes buscam caminhos para denudar seus conceitos em 
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prática.

As duas instituições de Ensino escolhidas foram uma da rede pública de ensino e outra 

privada.

 Entrevistas foram realizadas nas duas escolas com doscentes que atuam no ensino 

infantil e fundamental, com o intuito de identificar se o conteúdo ministrado é correspondido e 

absorvido pelos discentes e se permeia através da família e da comunidade local. As entrevistas 

foram agendadas de acordo com o calendário de cada intituição de ensino, no período entre 

fevereiro de 2017 e setembro de 2017, contando com a colaboração da gestão,dos educadores 

e funcionários.

Durante o período observado pela autora não participante se atentou a observação dos 

pontos nos quais estas escolas trabalham de maneira semelhante ou divergente, seus estorvos, 

sugestões e objetivos. A observação busca conhecer os esforços dos doscentes.

A “ESCOLA X” E SUAS ATIVIDADES

A “Escola X” é uma Escola Municipal de Educação Básica (EMEB), cuja descrição  

institucional sintético se encontra representado no Quadro 3.

O Quadro 3, que segue, apresenta algumas características físicas e pedagógicas da 

Escola X.
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QUADRO 3 – Ações de EA da Escola X FONTE: Elaborado pela autora.

A Escola X possui plano pedagógico próprio elaborado para o ensino infantil, com 

inserções de atividades extraclasses, que são realizadas nos espaços da escola ou seja, nos 

jardins da instituição. As crianças no ambiente escolar são expostas ao convívio com a natureza e 

também são ofertados passeios educativos a parques e sítios ecológicos, para que os educandos 

vivenciem a EA fora do ambiente escolar.

A referida escola trabalha com três objetivos desde o ano de 2000, que de acordo com 

a gestão escolar, tem como objetivo apoiar o desenvolvimento sustentável através da educação 

ambiental via os  3Rs, Reduzir, Reaproveitar e Reciclar, contando inclusive com a participação 

dos pais dos alunos. Seus planos se discernem de acordo com a idade dos alunos, como, por 

exemplo, “A importância do Homem na Natureza”, que é dedicado a educandos da faixa etária 

de 3 a 5 anos.

Neste ínterim há a sensibilização sobre o consumo exagerado, referido em oficinas de 

reaproveitamento através da separação do lixo e em visitas às cooperativas de reciclagem e aos 

ecopontos. Inclusive há um conjunto, na própria escola, para se trabalhar a separação destes 

materiais.

Aos alunos são ofertados, além dos experimentos práticos sobre as cautelas com os 

recursos naturais, também informações através de recursos audiovisuais, que trabalham o 

conceito de redução de consumo de água. Todos os educandos são levados para visualizar 

vídeos educativos, onde por meio de brincadeiras, os protagonistas ensinam sobre desperdício 

e higiene. Por exemplo, podemos  citar o vídeo “Gota borralheira”, conta o caminho da água 

e seu ciclo na natureza, ou o vídeo “Chuva chuá”, para os alunos de 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental. Por intermédio desses vídeos pedagógicos os alunos compreendem sobre a 

finalidade e características da água, estados físicos e poluição, de onde a água vem e para onde 

ela vai, além de outras informações oportuno ao assunto.

Nas dependências da instituição escolar ocorre cuidados peculiars com o uso da água e 

uma das deleberações práticas que a escola adotou foi a substituição das torneiras de modelo 

básico, por outras com utilização de temporizadores (em aderência ao projeto de redução de 

uso da água nos estabelecimentos de educação, incentivado pela Secretaria de Educação do 

município).
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Relevante à utilização da energia elétrica, foram descentralizados os interruptores 

de luz, de maneira a empregar a iluminação artificial meramente nos ambientes pretendido. 

Também podemos citar, a coleta de óleo que é levado para uma cooperativa de reciclagem e 

reaproveitamento.

Nessa unidade escolar, da rede municipal, no caso a Escola X, são oferecidas palestras 

de apoio à comunidade, abordando temas como:

• Excluir e coletar seletivamente o lixo;

• Horta;

• Oficina de papel reciclado;

• Estudo do meio (explicação para a sensibilização com respeito às árvores e flores);

• Redução de recursos naturais, com enfoque na água.

• A Gestão da Escola X evidenciou que estima o trabalho e a instrução continuada de 

seus doscentes e que, também estende a todos os seus funcionários os projetos de 

sensibilização ambiental.

A “ESCOLA Y” E SUAS INCUMBÊNCIAS

A “Escola Y” é uma escola privada, cujo perfil institucional sintético se acha representado 

no Quadro 4.

O Quadro 4, exterioriza alguns atributos físicos e pedagógicos da Escola Y.
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QUADRO 4 – Ações de EA da Escola Y FONTE: Elaborado pela autora.

 

A Escola Y possui plano pedagógico exclusivo dirigido em dois eixos: a excelência 

acadêmica e a formação humana, fazendo da sala de aula, de acordo com sua filosofia institucional, 

“(...) um espaço de identidades, de conhecimento, de diálogo e de construção coletiva (...)”.

Neste âmbito escolar, há um plano pedagógico para cada faixa etária, do jardim de 

infância ao ensino médio. No ambiente escolar, promove-se a integração dos educandos por 

meio de atividades  onde estes alunos interatuam, como no caso da coleta seletiva de resíduos, 

empregando-se compartimentos próprios e afigurados para o descarte de plástico, papel, latas 

e resíduos orgânicos. Alguns discentes são selecionados, de forma voluntária ou através de 

programas trabalhados em sala de aula, para serem agentes multiplicadores a informação do 

descarte correto nas dependências da escola.

A instituição escolar também enfoca a utilização de atividades extraclasses, que têm por 

objetivo a conscientização, em relação ao meio ambiente, dos seus educandos. Sendo estas 

conduzidas, desde a pré-escola, onde a questão ecológica é introduzida através de brincadeiras 

lúdicas e, também, via cuidado com as hortas cultivadas na instituição.
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No primeiro semestre por exemplo, os alunos do ensino infantil aprendem a plantar o 

manjericão para colherem no segundo semestre e compartilharem com a família. Os alunos 

também apreendem o valor do cuidado com as plantas e o quanto a água é importante neste 

processo.

Avante a isso, a instituiçaõ viabiliza passeios educativos a parques e espaços ecológicos 

para que os alunos vivenciem a EA fora do ambiente escolar, mas com o acompanhamento 

educativo ponderando os princípios da instituição.

Os alunos que freguentam o ensino fundamental, trabalham com pesquisas internas, 

no próprio colégio, envolvendo, por exemplo, o descortino sobre a questão da descarga nos 

vasos sanitários e as vantagens das válvulas de descarga com o acionamento duplo. Salienta-

se que este dispositivo, objetiva utilizar dois tipos de vazão no seu manuseio, de ajuste com a 

necessidade, propiciando a compreensão, na prática, do que é o desperdício e o quanto  isso 

custa para a instituição e para o planeta.

Os educandos tambem trabalham com a primordialidade de diminuir a aglutinação do 

sabão e seus resíduos, desde os canos até os esgotos, da chegada aos rios da cidade e o 

impacto causado à natureza.

Na Escola Y, educadores, educandos e funcionários formaram uma Comissão Interna de 

Sustentabilidade,  composta  por  quatro  Comitês:  Água,  Lixo,  Energia  e  Materiais. 

 Essa intituição de ensino enfoca tambem o trabalho e a formação continuada de seus 

professores e os programas de sensibilização para as questões do meio ambiente são extensivos 

aos funcionários.

SEGUNDO PRINCÍPIO : A PEDAGOGIA

A pedagogia é o segundo elemento-chave para a inserção da EA no ensino infantil e 

fundamental porque é importância que o discente tenha uma pedagogia dedicada ao envolvimento 

do estudante com a atividade a ser desenvolvida (e educadores que saibam como dela se utilizar 

adequadamente).

A Escola X declara que pauta sua pedagogia nas diretrizes estipuladas pela Secretaria 

de Educação do município, contudo não indicou explicitamente qual linha pedagógica adota. 

Conforme uma doscente há uma dedicação espontânea da parte do corpo educacional, em 
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desenvolver projetos que estimulem os alunos a terem um maior contato com a realidade sócio-

ambiental à sua volta, não apenas como expectadores, mas sim como “(...) atores que tem seu 

papel a desenvolver”.

A Escola Y assistea pedagogia Inaciana “(...) envolve as dimensões: cognitiva, afetiva, 

ética, corporal, espiritual, estética, sociopolítica e comunicativa, buscando a excelência 

acadêmica, de maneira integrada, com uma sólida formação humana.” O Colégio aplica  apartir 

destas dimensões, as disciplinas tradicionais do currículo escolar, de forma a compartilhar com 

a sua disposição de educar os seus discentes para a conscientização, respeito e propostas de 

ações, voltadas para o meio ambiente. Segundo a gestão escolar, os educadores justapõem, de 

forma transversal, cada qual em sua disciplina, atividades que corroborem com esta diretriz do 

Colégio.

Constatou-se que, de modo geral, nas duas escolas, o corpo diretivo e os educadores 

trabalham de forma distinta, mas com o mesmo intuito de talhar seu plano pedagógico criando 

oportunidades para a inserção da EA. A simples inserção do assunto, a nosso ver, já se concebe  

um avanço em relação a outras unidades escolares.

TERCEIRO PRINCÍPIO: OS ESTÍMULOS

O terceiro elemento-chave dessa estrutura constitui-se nos estímulos que os alunos 

recebem na escola por intermédio das atividades pedagógicas, como também aqueles que 

auferem dos pais ou responsáveis, por meio das atividades propostas na escola, onde há a 

interação entre os membros ad família. 

Tendo como exemplo, há na Escola X, as oficinas de finais de semana, onde os pais são 

convidados a participar de ações comunitárias, na reutilização de latas e papel, em atividades 

em conjunto com os alunos.

Na Escola Y há a “carona solidária”, que estimula os educandos a levarem colegas que 

residam próximo a eles para que compartilhem uma espécie de “rodízio” no momento dos pais 

ou responsáveis levarem os alunos ao colégio ou buscarem após as aulas. Visando mostrar com 

esta ação que é possível economizar combustível e espaço de mais um veículo circulando para 

o mesmo destino nas ruas.

 Contudo , a iniciativa, tambem aproxima as famílias e responsáveis da realidade 
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da mobilidade em nossa sociedade, no que se refere à circulação viária em torno de pólos 

geradores de tráfego, como escolas em horários de entrada e saída de turnos de aulas, gerando 

congestionamentos e poluição.

Analisou-se que os recursos pedagógicos utilizados em EA para propiciar o estímulo 

nos alunos, por ambas as instituições pesquisadas, apontam algumas variações, de ajuste  com 

a faixa etária. Compreendem desde atividades como assistir a vídeos infantis sobre o tema e 

depois executar trabalhos que auxiliem na retenção da ideia, como no caso da Escola X, até 

projetos mais elaborados que levem esses educandos para fora da escola, como no caso do 

Estudo do Meio, realizado pela Escola Y.

Em certa ocasião os alunos são levados a outra cidade para conhecer in loco, o que quer 

dizer parâmetros de coleta de água em diferentes pontos do Aquífero Guarani, promovendo o 

entendimento da questão ambiental em disciplinas como biologia e geografia, além da química 

e da história.

Nas duas instituições a EA, busca integralizar as atividades dos alunos na instituiçaõ com 

a sua continuidade no âmbito da família e da comunidade, através de programas de estímulo 

e sensibilização, onde convidam pais e colaboradores da escola a participar de ações, que na 

sua maioria, são programadas para que a criança desempenhe o papel de comunicador da 

atividade, ou seja, esta aluno será o multiplicador, dentro do seu grupo de relacionamentos, dos 

conhecimentos obtidos na unidade escola.

QUARTO PRINCÍPIO: A CASA DO ALUNO

O quarto componente refere-se aos estímulos à EA provindo da casa do aluno, via 

interações em atividades corriqueiras como separação de resíduos para a coleta seletiva e, 

eventualmente, plantação de horta. Estes estímulos em geral, propiciam que se cultive,desde 

prematuramente, nas crianças a responsabilidade na tarefa de educar a si mesmo e de ajudar a 

desenvolver a consciência ambiental no próprio meio em que se habita.

A título de exemplo de atividades em casa, Branco (2007), propõe a atividade “Cuidando 

do ambiente familiar”. A atividade auxilia na percepção de que nossas atitudes em casa podem 

ser iguais às nossas atitudes fora de casa, fortalece a autonomia e a responsabilidade e ajuda 

o aluno a se familiarizar com a ideia de que o homem também faz parte do meio ambiente e é 
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responsável por ele. Os materiais necessários são papel quadriculado, lápis e régua.

Procedimento: Os alunos serão orientados a escrever um relatório sobre suas atividades 

dentro de suas casas conforme abaixo: Ao levantar arrumo minha cama? Ao terminar as refeições, 

recolho meu prato, copo e talheres e os coloco na pia? O que eu faço com o guardanapo que 

usei? Jogo no lixo ou deixo na mesa? O que fazemos em casa com as sobras de comida e com 

as cascas das frutas e legumes? Tenho o hábito de cuidar das plantas e/ou animais que temos 

em casa? O professor tendo em mãos estas informações poderá enriquecer sua aula, ensinando 

os alunos a montar um gráfico que mostrará a ocorrência das atitudes questionadas acima; Ao 

visualizar os gráficos e comparar suas atitudes com as atitudes de seus colegas, pode ocorrer 

que alguns alunos repensem suas ações no cotidiano ou, até mesmo, que consolidem alguns 

valores necessários à sua formação (BRANCO, 2007, p. 28).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos tenros anos a Educação Ambiental, por intermédio de sua transversalidade em relação 

às demais disciplinas, tem adquirido o seu espaço nos registros escolares e vem conduzindo à 

tona alguns debates sobre a sua relevância na conscientização e formação dos alunos e a sua 

prestabilidade no ensino infantil e fundamental, através de várias metodologias efetivas.

A metodologia utilizada para este trabalho proferiu, num primeiro tirocínio de estudo, 

o estado da arte em relação à teoria e à pratica da EA, por intermédio dos textos dos autores 

sondados, nos quais podemos constatar arelevância do aprendizado da EA, já nos primeiros 

anos do ensino básico, nesta pesquisa referindo-se ao ensino infantil e fundamental, onde a 

seu auxílio para a conscientização das causas ambientais e a formação do futuro cidadão são 

extremamente prestigiadas. De acordo com Freire (1996), “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 26).

Tendo com Segundo encejo, a experiência como observadora, nas duas instituições de 

ensino, enunciaram que os doscentes aquiescem no amplitude de ministrar a um educando a 

compreender o meio em que vivem, enaltecendo a própria vida e seu entorno. Eles enfocaram, 

através de suas ações, fossem com os discentes, pais ou colaboradores da instituição escolar, 

que autonômico das condições financeiras ou dos recursos educacionais disponíveis, é exequível 

ser ofertada uma educação consciente, do meio em que se vive e o que se aguarda do porvir.
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O objetivo deste estudo foi averiguar a faculdade do educando como um possível agente 

multiplicador da educação ambiental, tendo ainstituição escolar como o principal ator na sua 

formação e no seu descortino em relação às questões ambientais.

Por conseguinte, através dos textos pesquisados e das experiências analisadas nas 

instituições de ensino visitadas foi viável constatar que o aluno, seja o meio de comunicação 

entre as escolas e os pais, a respeito de alguma atividade, como reciclagem, a ser desenvolvida 

em casa, ou questionários que elas são convocadas a realizarem junto à seus famíliares ou 

comunidade, demonstrando que, atualmente, o educando de forma direta ou indireta já executa 

um influxo junto aos seus familiares e amigos.

Este influxo é pertinente à seu proceder em relação às questões ambientais em que 

está cicundada, tornando-a prontamente, um agente multiplicador, em resposta à questão inicial 

que deu limiar a este estudo, que é a possibilidade de ter o educando em sua formação básica 

escolar, no ensino infantil e fundamental, como um possível multiplicador da EA.

Conquanto a resulta deste trabalho tem limitações devido ao fato de somente duas 

instituições de ensino terem sido o público alvo da pesquisa e do tempo cerceado designado às 

observações das práticas de atividades com os educandos.

No entanto, compreende-se também que tanto doscentes como funcionários nem sempre 

expressam suas críticas devido a apreensão de represálias por parte dos gestores.

Desta maneira, a despeito das reservas em cautelas a resultados, um ponto muito 

pertinente foi referente ao incentivo ofertado pelas escolas a autora em progredir este trabalho, 

pois estas instituições de ensino assentem, assim como a autora, que outras instituições, que 

adotam práticas de EA também careceriam ser analisadas sob a ótica do presente estudo para 

facultar considerações mais difusa.

Levando em conta que um aspecto relevânte, a salientar, emconexão à pesquisa 

formalizada nas duas escolas, é que autononamente da dessemelhança observada em relação 

ao poder aquisitivo, maior entre o público da Escola Y, em relação ao da Escola X, o proveito e 

dedicação de educadores e educandos, de cada uma das instituições, eram similares, o que leva 

a crer que o EA é, por si só, bastante suficiante e intrigante, ministrá-la depende muito mais dos 

indivíduos envolvidos, do que da estrutura existente.

Por consequinte, tendo como referência a pesquisa que norteou a condução deste 

trabalho, conclui- se que a EA, pertinente ao seu formato multidisciplinar, à sua característica de 
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empregabilidade do sua apreensão na prática e principalmente através de atitudes, prepara a 

educando para ser um agente multiplicador, de forma natural e espontânea, pois, nos exemplos 

citados e a observação junto às instituições de ensino, verificou-se que a criança, antes de ser 

multiplicadora da informação, ela é um agente ativo na sua própria educação ambiental.
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A CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA E SUAS FUNÇÕES

LUCIANA MANTOVANELLI MISAWA

RESUMO

Este artigo aborda a família e suas influências no processo do desenvolvimento cognitivo da criança, aponta como 
esta família vem sofrendo grandes transformações no decorrer da história, tanto em relação às suas estruturas, 
como nos papéis que são designados aos membros que às compõem. Destaca a importância da interação entre 
os pais e a criança, como meios fundamentais para a formação de instrumentos e significados, que vão se tornar 
a base para a construção do conhecimento, ou seja da aprendizagem. Aborda ainda as questões da escola, os 
conflitos com as famílias e de que forma ambas podem formar uma parceria em benefício da criança que aprende. 

Palavras-chave: Família, Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil; Interação Família – Escola.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo tratar das questões da família e o seu papel no 

processo de aprendizagem da criança. Levando em consideração que a família é quem proporciona 

as primeiras experiências educacionais à criança, torna-se importante destacar de que forma 

suas influências causam ou não impactos neste processo. Portanto para falarmos sobre este 

assunto, levamos em consideração também as complexidades das relações familiares na vida 

atual, a começar pela própria estrutura da família que tem passado por enormes mudanças. 

Para melhor orientação do leitor procuramos abordar primeiramente o conceito histórico 

de família, bem como suas transformações até os dias de hoje, para visualizarmos se estas 

mudanças causam ou não influências positivas ou negativas sobre a aprendizagem das crianças, 

que são criadas em estruturas familiares variadas, ou que estão em constante modificação. 

No decorrer do  trabalho o leitor ainda aferirá as questões da escola que entendemos serem 

pertinentes ao tema, tendo em vista a intima relação que a mesma mantém com o assunto 
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central, objeto deste artigo.

 Não temos o intuito de esgotar o tema, sobretudo levando em consideração a amplitude 

e complexidade do mesmo. Todavia esperamos que este  trabalho sirva de estímulo e reflexão 

aos pais e educadores, que são as principais pessoas engajadas no processo de ensino-

aprendizagem da criança.

A FAMÍLIA 

De forte influência na formação do indivíduo, a família é o primeiro grupo social a que 

pertencemos. Segundo pesquisas, o conceito de família tem evoluído ao longo dos tempos, tanto 

nas suas funções enquanto sistema como nas funções de cada elemento que a compõe.

 A família tem sofrido transformações que ocorrem devido às mudanças sócio-culturais 

e tecnológicas cujas variáveis ambientais, sociais, econômicas, culturais, políticas e religiosas 

vêm determinando as distintas estruturas e composições deste grupo. Podemos definir que o 

conceito de família não é fácil de caracterizar, variando de autor para autor.

Segundo Prado (1981, p. 08) família no sentido literal significa pessoas aparentadas que 

vivem em geral na mesma casa particularmente o pai a mãe e os filhos, ou ainda pessoas do 

mesmo sangue, ascendência, ou admitidos por adoção. A autora aponta ainda que ao definir o 

que é família geralmente as pessoas baseiam-se em suas experiências familiares, mas os tipos 

de famílias variam muito embora a forma mais conhecida e valorizada seja a composta de pai, 

mãe e filhos, a famosa família nuclear, modelo que aprendemos como correto e que temos como 

exemplo ideal e que por muitas vezes a realidade das famílias é completamente o inverso. 

 A história mostra que, de alguma forma, todos os seres humanos já vivenciaram uma 

noção de família, ou seja, uma relação institucional entre as pessoas do mesmo sangue. 

 De acordo com Oliveira:

 A família pode ser definida como um tipo de agrupamento social primário cuja estrutura 
em alguns aspectos varia no tempo e no espaço. Essa variação pode ser quanto ao nú-
mero de casamentos, a forma de casamento, ao tipo de família e aos papéis familiares. 
(2001 p. 163)

As relações familiares vão se modificando através do tempo. Aponta Prado (1981) que 

um dos problemas da evolução familiar está ligada ao questionamento da posição das crianças 
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como “propriedades” dos pais e a posição econômica das mulheres dentro da família. Inclui-se aí 

o questionamento das distribuições dos papéis ditos especificamente masculinos ou femininos, e 

esse é um problema chave para o surgimento de uma nova estrutura social. 

Para a autora, não é possível mudar a instituição familiar sem que se mude  a sociedade 

também. A sociedade impõe um modelo de família, um modelo de educação. Através da escola, 

do controle sobre os meios de comunicação de médicos e psicólogos o poder dominante de cada 

sociedade gradativamente impõe normas educacionais sendo difícil às famílias contrariá-las.

De uma maneira geral, no entanto, cabe ainda aos pais grande parcela de poder de 

decisão sobre seus filhos menores, ainda que influenciados pelo tipo de sociedade em que vivem. 

Conforme aponta Oliveira (2001), embora as normas sociais institucionalizadas determinem 

as regras e funcionamento da instituição familiar cada família tem ainda suas próprias regras 

de comportamento e controle. Em cada grupo familiar os membros se reconhecem biológica e 

culturalmente, pois cada família possui uma cultura particular, uma maneira única de educar. 

Ao falarmos sobre a família, precisamos também recorrer aos fundamentos da psicologia, 

que em especial desde Freud, entende-se que a família seja um ponto de referência para explicar 

o desenvolvimento emocional da criança. 

Esta referência confere a família grande responsabilidades melhor explicitadas por 

Szymanski ao dizer que:

A descoberta de que os anos iniciais da vida são cruciais para o desenvolvimento emocio-
nal posterior, focalizou a família como locus potencialmente produtor de pessoas saudá-
veis emocionalmente estáveis felizes e equilibrada ou como núcleo gerador de inseguran-
ças desequilíbrios e toda a sorte de desvios de comportamento. (2002 p.23)

A partir desta responsabilidade se determinam as relações pessoais estabelecidas na 

família surgindo a família nuclear, ou família modelo, se caso as relações não se estabelecem 

desta forma, a família passa a ser considerada desestruturada ou incompleta, causadora de 

problemas emocionais  em seus componentes.  Desta forma percebe-se que a importância era 

dada à estrutura da família e não a qualidade das relações nela estabelecida.

Szymanski (ibid, p. 24), contribui novamente para entendermos esta instituição quando 

coloca que ao aceitar o modelo de família nuclear como norma e não como um modelo 

historicamente, aceita-se implicitamente seu valores regras, crenças e padrões emocionais. Isto 

significa dizer que aquelas famílias que não colocavam em prática estes valores e, por isso viviam 
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de maneira diferenciada, eram consideradas desestruturadas, sendo desta forma responsáveis 

por desvios de comportamento  e fracasso escolar. 

Esta é uma questão muito importante de ser levantada pois existem pesquisas que 

comprovam que o fracasso escolar seja culpa da família ou da criança, por haver características 

de  desestruturação em sua constituição familiar. A idéia de família modelo é aquela presente no 

imaginário das pessoas pois quando se olha a realidade se percebe outro aspecto de  família.

Foi possível perceber pela analise da psicologia sobre a família que esta ciência analisa 

relações estabelecidas em âmbito familiar, mas também questiona modelos pré-estabelecidos 

e considera necessário perceber as diferentes constituições familiares estabelecidas além do 

modelo nuclear.

CONCEITO HISTÓRICO DE FAMÍLIA

Para falarmos sobre família, é importante que conheçamos, um pouco sobre seu conceito 

histórico.

Segundo Engels (1987)  o termo “família” é derivado do latim “famulus”, que significa 

“escravo doméstico”. Este termo foi criado na Roma Antiga para designar um novo grupo 

social que surgiu entre as tribos latinas, ao serem introduzidas à agricultura e também para a 

escravidão legalizada. Se nesta época predominava uma estrutura familiar patriarcal em que um 

vasto leque de pessoas se encontrava sob a autoridade do mesmo chefe, nos tempos medievais 

(Idade Média), as pessoas começaram a ligarem-se por vínculos matrimoniais, formando novas 

famílias. Dessas novas famílias fazia também parte a descendência gerada que, assim, tinha 

duas famílias, a paterna e a materna. 

Com a Revolução Francesa surgiram os casamentos laicos no Ocidente e, com a 

Revolução Industrial, tornaram-se freqüentes os movimentos migratórios para cidades maiores, 

construídas em redor dos complexos industriais. Estas mudanças demográficas originaram o 

estreitamento dos laços familiares e as pequenas famílias, num cenário similar ao que existe 

hoje em dia. As mulheres saem de casa, integrando a população ativa, e a educação dos filhos 

é partilhada com as escolas. Os idosos deixam também de poder contar com o apoio direto dos 

familiares nos moldes pré-Revoluções Francesa e Industrial, sendo entregues aos cuidados de 

instituições de assistência (MOREIRA 2001 p. 154). 
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Família era definida como um “agregado doméstico” composto por pessoas unidas por 

vínculos de aliança, consangüinidade ou outros laços sociais, podendo ser restrita ou alargada. 

(ibid, p. 22).

 Nesta definição, nota-se a ambigüidade motivada pela transição entre o período anterior 

às revoluções, representada pelas referências à família alargada, com a tendência reducionista 

que começava a instalar-se refletida pelos vínculos de aliança matrimonial. 

A família poderia assim se constituir de uma instituição normalizada por uma série 

de regulamentos de afiliação e aliança, aceitos pelos membros. Alguns destes regulamentos 

envolvem: a exogamia, a endogamia, o incesto, a monogamia, a poligamia, e a poliandria.

A família vem se transformando através dos tempos, acompanhando as mudanças 

religiosas, econômicas e sócio-culturais do contexto em que se encontram inseridas. Esta é um 

espaço sócio-cultural que deve ser continuamente renovado e reconstruído, conceito de próximo 

encontra-se realizado mais que em outro espaço social qualquer, e deve ser visto como um 

espaço político de natureza criativa e inspiradora. 

FAMÍLIA E SUAS FUNÇÕES

Os papéis e funções estão igualmente implícitos nas famílias. Estas, como agregações 

sociais, ao longo dos tempos, assumem ou renunciam funções de proteção e socialização dos 

seus membros, como resposta às necessidades da sociedade pertencente. Segundo Minuchim 

(1990, p.25-69)  as funções da família regem-se por dois objetivos, sendo um de nível interno, 

como a proteção psicossocial dos membros, e o outro de nível externo, como a acomodação a 

uma cultura e sua transmissão. 

A família deve então, responder às mudanças externas e internas de modo a atender às 

novas circunstâncias sem, no entanto, perder a continuidade, proporcionando sempre um esquema 

de referência para os seus membros. Existe conseqüentemente, uma dupla responsabilidade, 

isto é, a de dar resposta às necessidades quer dos seus membros, quer da sociedade.

No que diz respeito às funções familiares considera Oliveira (2001 p. 165), como principais 

funções da família: 

•	 Função sexual e reprodutiva: que garantem a satisfação das necessidades sexuais dos 
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cônjuges e perpetuam a espécie humana pelo nascimento dos filhos.  

•	 Função econômica: assegura os meios de subsistência e bem estar dos membros.

•	 Função educacional: responsável pela transmissão  dos valores e padrões culturais da 

sociedade. Pode-se dizer que a família, através desta função é a primeira agência de 

socialização do indivíduo.

Sobre os papéis familiares o autor aponta ainda que com a sociedade pós-industrial 

criou um novo padrão de família, reduziu-se a presença da família nuclear. No modelo em rápido 

desenvolvimento, o “chefe da casa” não mais se chama pai, e a mãe deixou de ser sinônimo de 

“rainha do lar”. Os filhos são criados por pai e mãe trocando constantemente os papéis entre si 

não sendo raro pais cuidando de filhos e mães trabalhando fora. (ibid p. 165)

Já Stanhope (1999, p. 492-514) se referindo aos trabalhos de Duval e Miller, identifica as 

seguintes funções familiares: 

•	 Geradora de afeto, entre os membros da família;

•	 Proporcionadora de segurança e aceitação pessoal: promovendo um desenvolvimento 

pessoal natural;

•	 Proporcionadora de satisfação e sentimento de utilidade: através das atividades que 

satisfazem os membros da família;

•	 Asseguradora da continuidade das relações, proporcionando relações duradouras entre 

os familiares; 

•	 Proporcionadora de estabilidade e socialização: assegurando a continuidade da cultura 

da sociedade correspondente;

•	 Impositora da autoridade e do sentimento do que é correto: relacionado com a aprendizagem 

das regras e normas, direitos e obrigações características das sociedades humanas. 

Para além destas funções,  o autor acrescenta ainda uma função relativa à saúde, 

na medida, em que a família protege a saúde dos seus membros, dando apoio e resposta às 

necessidades básicas em situações de doença. 

Relativamente à criança, a necessidade mais básica da mesma, remete-se para 

a figura materna, que a alimenta, protege e ensina, assim como cria um apego individual 
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seguro, contribuindo para um bom desenvolvimento da família e conseqüentemente para um 

bom desenvolvimento do individuo. A família é então, para a criança, um grupo significativo de 

pessoas, de apoio, como os pais, os pais adotivos, os tutores, os irmãos, entre outros. Assim, a 

criança assume um lugar relevante na unidade familiar, onde se sente segura.

No processo de socialização a família assume, igualmente, um papel muito importante, 

já que é ela quem modela e programa o comportamento e o sentido de identidade da criança.

 A família tem também, um papel essencial  que é o da afetividade, tal como já foi 

mencionado. Deste modo, considera Vara (1996, p. 8), a família constitui o primeiro e o mais 

importante grupo social de todo o indivíduo, bem como o seu quadro de referência, estabelecido 

através das relações e identificações que a criança criou durante o desenvolvimento, tornando-

se  matriz da identidade.

Ao falarmos sobre a família e suas funções, precisamos também recorrer aos fundamentos 

da Sociologia,  que analisa sob a ótica das relações estabelecidas entre família e sociedade. 

Segundo Bilac:

Uma analise importante da família é pensar sua relação com a reprodução social. Entre-
tanto, é preciso ressaltar que esta relação sofreu modificações quando da evolução da 
reflexão sobre as relações de gênero, pois em sua articulação com as classes sociais, 
vem alterando as proposições originais. (2000, p. 30) 

Há uma importante contribuição da sociologia quando esta analisa que há uma distribuição 

da reprodução por diversas agências. O autor explica que esta socialização da reprodução 

ocasiona o crescimento das profissões assistenciais educacionais e de saúde que termina por 

retirar dos pais e da família qualquer autoridade na reprodução. Desta forma, os pais abdicam 

de seus juízos e emoções em prol do conhecimento técnico dos especialistas. A autoridade se 

impõe de fora para dentro e os efeitos são vários, tanto do ponto de vista sociológico quanto 

psicanalítico. (ibid, p.34).

Esta análise mostra que a família vem perdendo suas principais funções  de reprodução 

e socialização. Por isso está se tornando cada vez mais difícil lhe dar um significado enquanto 

instituição social, pois os papéis que lhe eram atribuídos estão sendo retirados, gerando 

transformações no padrão de vida familiar.

  

FAMÍLIA BRASILEIRA
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Ao longo da história brasileira a família veio passando por transformações importantes 

que se relacionam com o contexto sócio-econômico-político do país. No Brasil-Colônia, marcado 

pelo trabalho escravo e pela produção rural para a exportação, identifica um modelo de família 

tradicional, extensa e patriarcal; onde os casamentos baseavam-se em interesses econômicos, 

que à mulher, era destinada a castidade, a fidelidade e a subserviência. Aos filhos, considerados 

extensão do patrimônio do patriarca, ao nascer dificilmente experimentavam o sabor do aconchego 

e da proteção materna, pois eram amamentados e cuidados pelas amas de leite.

A partir das últimas décadas do século XIX, identifica-se um novo modelo de família. A 

Proclamação da República, o fim do trabalho escravo, as novas práticas de sociabilidade com o 

início do processo de industrialização, urbanização e modernização do país constituem terreno 

fértil para a proliferação do modelo de família nuclear burguesa, originário da Europa. 

Trata-se de uma família constituída por pai, mães e poucos filhos. O homem continua 

detentor da autoridade e “rei” do espaço público; enquanto a mulher assume uma nova posição: 

“rainha do lar”, “rainha do espaço privado da casa”. Desde cedo, a menina é educada para 

desempenhar seu papel de mãe e esposa, zelar pela educação dos filhos e pelos cuidados com 

o lar.

No âmbito legal, a Constituição Brasileira de 1988, aborda a questão da família nos 

artigos 5º, 7º, 201, 208 e 226 a 230. Trazendo algumas inovações (artigo 226) como um novo 

conceito de família: união estável entre o homem e a mulher (§ 3º) e a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes (§ 4º). E ainda reconhece que: os direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher (§ 5º).

Nos últimos vinte anos, várias mudanças ocorridas no plano sócio-político-econômico 

relacionado ao processo de globalização da economia capitalista vêm interferindo na dinâmica e 

estrutura familiar e possibilitando mudanças em seu padrão tradicional de organização. Conforme 

Pereira (1995), as mais evidentes são:

•	 Queda da taxa de fecundidade, devido ao acesso aos métodos contraceptivos e de 

esterilização;

•	 Tendência de envelhecimento populacional;

•	 Declínio do número de casamentos e aumento da dissolução dos vínculos matrimoniais 
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constituídos, com crescimento das taxas de pessoas vivendo sozinhas;

•	 Aumento da taxa de coabitações, o que permite que as crianças recebam outros valores; 

menos tradicionais;

•	 Aumento do número de famílias chefiadas por uma só pessoa, principalmente por 

mulheres, que trabalham fora e têm menos tempo para cuidar da casa e dos filhos.

Ademais, é preciso ressaltar que essas mudanças não devem ser encaradas como 

tendências negativas, muito menos como “doenças” ou sintomas de “crise”. A idéia de crise, 

atualmente em voga, pode ser enganosa. A aparente desorganização da família é um dos aspectos 

da reestruturação que ela vem sofrendo, a qual se, por um lado, pode causar problemas, pode, 

por outro, apresentar soluções.

 Trata-se, pois, de um processo contraditório que, ao mesmo tempo em que abala o 

sentimento de segurança das pessoas, com a falta ou diminuição da solidariedade familiar, 

proporciona também a possibilidade de emancipação de segmentos tradicionalmente aprisionados 

no espaço restritivo de muitas sociedades conjugais opressoras. Com ele, também, os papéis 

sociais atribuídos diferenciadamente ao homem e à mulher tendem a desaparecer não só no lar, 

mas também no trabalho, na rua, no lazer e em outras esferas da atividade humana. (ibid, 1995)

Embora a cada momento histórico corresponda um modelo de família preponderante, 

ele não é único, ou seja, concomitante aos modelos dominantes de cada época, existiam outros, 

com menor expressão social, como é o caso das famílias africanas escravizadas.

 Além disso, o surgimento de uma tendência não eliminava imediatamente a outra, 

prova disto é que neste início de século podemos identificar a presença do homem patriarca, 

da mulher “rainha do lar” e da mulher trabalhadora. Assim, não podemos falar de família, mas 

de famílias, para que possamos tentar contemplar a diversidade de relações que convivem em 

nossa sociedade. 

A FAMÍLIA NOS DIAS ATUAIS

Conforme vimos, a família é uma das instituições mais antigas da civilização. Nas 

sociedades ocidentais a noção mais generalizada de família está predominantemente ligada à 

idéia de um casal e seus filhos, ou seja, a família nuclear, no entanto o conceito de família varia 
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de acordo com a cultura e a época. A família existente na época do feudalismo diferenciava tanto 

da atual quanto à família patriarcal do Brasil colonial. 

No passado, casamentos selavam acordos comerciais e políticos e preservavam 

patrimônios. O ambiente familiar era rígido, muitas vezes destituído de vínculos afetivos. Os 

filhos educados para assumir papéis pré-estabelecidos, não tinham poder para decidir seu 

próprio futuro.

Mas nas últimas décadas a sociedade veio sofrendo profundas transformações em 

decorrência dos avanços tecnológicos, de movimentos feministas, de liberação sexual e outros 

fatores que influenciaram o modo de vida das pessoas e conseqüentemente da  família.

 Ocorreram mudanças nas funções e na estrutura familiar, que não seguem mais um 

único padrão e a responsabilidade pela manutenção da família passa a pertencer  tanto para o 

homem como para a mulher ou sobre ambos.   

Segundo Bee (1996 p. 385) muitos de nós, ainda alimentam a ilusão de que a estrutura 

familiar mais comum é formada pelo casal de pais e seus filhos, e que a maioria das crianças 

passa toda sua infância e adolescência ao lado dos mesmos pais. Mas pesquisas provaram o 

quanto a família está modificada. 

Para visualizar esta variedade consideramos as constatações levantadas por Lopes 

(1994 p. 27):

•	 Famílias com base em uniões livres , sem o casamento civil e religioso;

•	 Famílias monoparentais com chefia feminina decorrentes de diversas situações;

•	 Divórcio separação ou abandono do componente masculino;

•	 Mães adolescentes  solteiras que assumem seus filhos; 

•	 Mulheres que decidem ter filhos dentro do que é conhecido como “produção independente”, 

ou seja sem o casamento ou convívio com o pai da criança;

•	 Famílias formadas por casais homossexuais; 

•	 Famílias formadas por pessoas convivendo no mesmo espaço sem vínculos de aliança ou 

consangüinidade, mas com ligações afetivas de mútua dependência e responsabilidade.

Desta forma pode-se entender que a família se constitui de forma variada, criando crenças 

e valores e formas diferentes de viver a vida. Desconsiderar isto é deixar de lado a multiplicidade 
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de constituição familiar. 

Cabe aqui mencionar que as mudanças sociais e estruturais que afetam as famílias 

implicam em transformações na maneira de educarem as crianças, o processo de aprendizagem 

inexoravelmente altera-se à medida que os papéis familiares ganham novas configurações.

 Por maiores que sejam as transformações e dificuldades enfrentadas, o que mais importa 

é o processo de interação familiar, muito mais do que a sua estrutura, portanto encontrar o ponto 

de equilíbrio nas relações familiares e resgatar seu valor torna-se sem dúvida o grande desafio 

dos membros que compõem a família nos dias atuais. 

Conforme Ikeda define:

Muitos aspectos da vida familiar precisam mudar com o tempo. Em resposta à época, 
precisamos criar um novo tipo de família por meio de nossos próprios esforços. É funda-
mental que essa nova família não subordine o indivíduo. Ela deve ser uma família em que 
a personalidade de cada integrante possa florescer; uma família que vibre com a indivi-
dualidade de cada membro. (1998 p.13)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aprendizagem é o processo através do qual a criança se apropria ativamente do 

conteúdo da experiência humana, daquilo que seu grupo social conhece. Para que a criança 

aprenda, ela necessita interagir com outros seres humanos, e nas inúmeras interações em que 

se envolve desde o nascimento, ela vai gradativamente ampliando sua forma de lidar com o 

mundo e vai construindo significados para as suas ações e para as experiências que vive.  A 

infância particularmente dos 0 aos 3 anos, é o período mais importante na preparação das bases 

da personalidade, competências e habilidades que permanecerão por toda a vida.

 Aprender não é apenas acumular conhecimentos, é elaborar, estabelecer relações, 

atribuir e partilhar significados. Na aprendizagem ocorre um processo de transformação, de 

integração e aplicação, ela não está apenas ligada ao processo de ensino, pois é uma atividade 

individual, construída em cada ser humano a partir de suas experiências, seu conhecimento e 

seu relacionamento com o ambiente que o cerca. Cada um aprende de acordo com o seu ritmo  

suas competências e habilidades.

Neste processo, a escola exerce um papel importante, mas é principalmente na família, 

por ser o primeiro espaço de convivência, a primeira instituição de relacionamento e interação, 

que a criança constrói sua maneira de aprender, ou seja, sua maneira pessoal de aproximar-
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se do conhecimento. Esta instituição é quem primeiro proporciona à criança subsídios para a 

formação de habilidades e competências que repercutirão em diversos fatores de sua vida, entre 

elas a aprendizagem.

No transcorrer deste artigo, percebemos que a família passou por significativas 

transformações, o modelo de família nos dias atuais é muito diferente de décadas passadas. Falar 

em família desestruturada ou desajustada não faz mais sentido quando se analisa a realidade 

da família atual.

Existem as famílias compostas de pai e de mãe, famílias formadas por um segundo 

casamento, famílias substitutas, família monoparentais, de casais homossexuais, entre outras 

composições. Existem também os diversos tipos de educação, a liberal, a autoritária, a repressora 

a benevolente, enfim, dentro destas diferentes realidades, sem dúvida existem problemas que 

afetam direta ou indiretamente a criança, refletindo-se na sua maneira de aprender

Definimos que não é o tipo de família ou a maneira como ela se organiza que determina 

o estímulo positivo ou negativo à criança,  mas sim a interação entre seus membros, se nas 

relações existem afetividade, diálogo, respeito, e comprometimento, ativando assim, na criança, 

processos internos de desenvolvimento, os quais por sua vez, serão transformados em aquisições 

individuais. 

Ao chegar na escola, a criança já traz consigo uma modalidade de aprendizagem, ou 

seja um esquema para aproximar-se do conhecimento, que será aplicado em diversas situações 

do aprendizado escolar. 

Sendo assim, a escola, deve se preparar para atender a criança compreendendo-a como 

um ser único, onde cada aluno possa ser valorizado a partir de sua individualidade, criando 

mecanismos e instrumentalizando-se para dar atendimento personalizado, buscando na família 

a parceria para conhecer a realidade desta criança, obtendo assim resultados concretos. 

E a família, por sua vez, deverá reconhecer a sua responsabilidade diante da difícil 

tarefa de ensinar “as lições da vida”, buscando na escola todo o apoio para que a criança possa 

desenvolver-se  integralmente.
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A INFLUÊNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA APRENDIZAGEM

                                                                MARIA APARECIDA ALVES E CAVALHEIRO

RESUMO 

A importância da ação psicomotora sobre a organização da personalidade da criança, é indispensável ao trabalho 
educativo que vem promover um melhor desenvolvimento de suas potencialidades, levando-se em conta os objetivos 
propostos e as atividades relativas à idade que melhor convir com suas características. A proposta deste artigo tem 
como objetivo principal mostrar a influência da psicomotricidade na aprendizagem, na busca do conhecimento. É 
fundamental  estabelecer vínculos de confiança e sucesso na aprendizagem.

Palavras-chave: Alfabetização; Psicomotricidade; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta uma breve abordagem sobre a psicomotricidade e educação 

psicomotora como aliada do processo de alfabetização. A criança ao se relacionar com o meio 

ambiente tem vontades, sentimentos e necessidades que são somadas à medida que o adulto 

lhe proporciona condições de explorar tudo o que a cerca, agindo de acordo com seu interesse. 

Essa conquista de espaço por parte da criança lhe dará suporte para um melhor conhecimento 

de seu corpo, de suas habilidades de movimento. Toda essa estimulação além de possibilitar 

uma adaptação motora favorece também o trabalho de um real desenvolvimento psicomotor.

A aprendizagem física pode ser realizada através de movimentos corporais como 

em recitais e teatros. A aprendizagem intrapessoal pode ser realizada através de atividades 

individuais que exigem concentração para se pensar numa atitude antes de tê-la. A aprendizagem 

interpessoal pode ser realizada através de assuntos voltados para o meio externo como forma 

de estímulo.  A aprendizagem lingüística pode ser realizada através de leituras e explicações 
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faladas. A aprendizagem matemática pode ser realizada através de raciocínios lógicos e critérios 

impessoais. A aprendizagem matemática pode ser realizada através de raciocínios lógicos e 

critérios impessoais. A aprendizagem musical pode ser realizada através de tópicos que utilizam 

a música e sons diferentes.  A aprendizagem visual pode ser realizada através da iniciação a 

imagens, pinturas e tudo aquilo que instiga a visão.

A INFLUÊNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA APRENDIZAGEM

O fato é que a ciência do movimento constitui de  uma importante ferramenta para 

desenvolver a capacidade postural, uma imagem mental do corpo e, por conseguinte, trabalhar 

o intelectual da criança, uma vez que corpo e mente são intimamente ligados no ser humano.

Oliveira (p.105, 2008) cita que “O saber ler e escrever tornou-se uma capacidade 

indispensável para que o indivíduo se adapte e se integre no meio social. O homem sempre teve 

necessidade de se comunicar graficamente desde tempos mais  remotos”.

Guns (1998) cita que existem vários tipos de aprendizagem: Significativa por recepção: 

O indivíduo em situação de aprendizagem recebe conhecimentos e consegue relacioná-los 

com os conhecimentos da estrutura cognitiva que já possui. Significativa por Descoberta: O 

indivíduo em situação de aprendizagem chega ao conhecimento por si só e consegue relacioná-

lo com os conhecimentos anteriormente adquiridos. Mecânica por recepção: O indivíduo em 

situação de aprendizagem recebe conhecimentos e não consegue relacioná-los com os 

conhecimentos da estrutura cognitiva que já possui. Mecânica por descoberta: O indivíduo em 

situação de aprendizagem chega ao conhecimento por si só e não consegue relacioná-lo com os 

conhecimentos anteriormente adquiridos.

DIAS ( 2006) afirmam que: “estilos de aprendizagem podem ser definidos como as 

características internas ou as preferências individuais dos aprendizes na forma de receber e/

ou processar informações. Tais estilos, nem sempre conscientes, também exercem influência 

marcante nas estratégias utilizadas para aprender”.

Os estilos de aprendizagem são os cognitivos, afetivos e fisiológicos, que servem como 

indicadores relativamente estáveis de como os alunos percebem, interagem e respondem a seus 

ambientes de aprendizagem (ALONSO E GALLEGO, 2002).
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PSICOMOTRICIDADE

Segundo Melo (1989) cita que a Psicomotricidade está vinculada ao campo da Medicina, 

na qual o movimento não pode ser tratado sob um prisma puramente anatômico e mecanicista.       

Os mecanismos dos sistemas piramidal, extrapiramidal e cerebelar não são suficientes para 

responder pela completa execução de movimentos e por vários distúrbios psicomotores. 

O termo “psicomotricidade” aparece historicamente através do discurso médico, 

precisamente neurológico, no início do século XIX, quando nomeou as zonas do córtex 

cerebral situadas mais além das regiões motoras. Com o desenvolvimento e as descobertas 

da neurofisiologia, começa aparecer diferentes disfunções graves, sem que o cérebro esteja 

lesionado ou sem que a lesão esteja claramente localizada.  Através da necessidade médica de 

encontrar uma área que explique certos fenômenos clínicos, que se nomeia, pela primeira vez, 

o termo Psicomotricidade, no ano de 1870. As primeiras pesquisas que dão origem ao campo 

psicomotor correspondem a um enfoque eminentemente neurológico (SBP, 2012).

A psicomotricidade fixava-se somente no desenvolvimento motor; mais tarde começou 

a estudar a relação entre o desenvolvimento motor e intelectual da criança, e agora estuda a 

lateralidade, estruturação espacial, orientação temporal e sua relação com o desenvolvimento 

intelectual da criança. A psicomotricidade é a capacidade psíquica de realizar movimentos, não 

se tratando da realização do movimento propriamente dito, mas sim da atividade psíquica que 

transforma a imagem para a ação em estímulos para os procedimentos musculares adequados 

(ROSA NETO, 2002).

A psicomotricidade vem aparecer no Brasil com pouca dificuldade, em que as palestras 

eram difundidas e desvalorizadas, faltavam pessoas para difundir o conhecimento na área 

psicomotora, em 1979 foram reunidas pela primeira vez 1500 pessoas para ouvir e aprender 

sobre a psicomotricidade com a Dra. Soubiran e a Dra. Costallat (COSTALLAT ET AL. 2002).

Fonseca (2010) cita que a psicomotricidade em uma visão cientifica, é entendida como 

campo interdisciplinar que estuda e investiga as relações do conjunto do psiquismo com o corpo, e 

psiquismo com a motricidade, em que emergem da personalidade total da pessoa, personalidade 

que especifica e caracteriza o ser humano nas suas diversas capacidades intelectuais e de 

manifestações corporais.

O trabalho da educação psicomotora com crianças deve prever a formação de base 



312

indispensável em seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, dando oportunidade par que, 

por meio de jogos, de atividades lúdicas, se conscientize sobre seu corpo. Através da recreação 

a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento 

psicomotor (MOLINARI; SENS,2002 p.89).

A imagem corporal reflete a história de uma vida, o percurso de um corpo cuja percepção 

se integra e marca a existência do ser no mundo a cada instante. Utiliza-se sempre das novas 

experiências sendo o resultado do diálogo do homem com o universo. É a vitalidade dos processos 

inconscientes, a experiência do homem em sua atualidade que marca sua presença no mundo 

(FREITAS, 2004).

A educação psicomotora de Le Bouch justifica sua ação pedagógica colocando em 

evidencia a prevenção das dificuldades pedagógicas, dando importância a uma educação do 

corpo que busque um desenvolvimento total da pessoa, tendo como principal papel na escola 

preparar seu educando para a vida, utilizando métodos pedagógicos renovados, procurando 

ajudar a criança a se desenvolver da melhor maneira possível (CASTRO,2008 p.1). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A psicomotricidade não é exclusiva de um novo método, mas sim de vários como 

(escola, corrente de pensamento, técnica), ela teciona fins educativos para o  emprego do 

movimento humano, já que o movimento é sempre a expressão de uma existência, assim a ideia 

da psicomotricidade, aqui mostrada, é justificar o movimento com realização planejado, com 

atividade de expressão da personalidade e como um modo de relação particular do  mundo dos 

objetos e das pessoas. 

Sem dúvida uma criança que não conhece a si próprio  e que não descobriu o mundo 

que está em volta não conseguirá também relacionar a sua educação escolar com a realidade 

cotidiana, e uma vez desvinculados esses fatores, desvinculada será sua concentração e 

capacidade de cognição em relação ao aprendizado. 

Podemos ressaltar que psicomotricidade se propõe a permitir ao homem “sentir-se 

bem na sua pele”, permitindo possam assumir uma realidade corporal, possibilitando-lhe a livre 

expressão de ser. Não se pretende aqui considerá-la como uma “panacéia” não vá resolver todos 

os problemas encontrados em sala de aula, porem será de grande valia para garantir um bom 
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aprendizado, é  um meio de auxiliar a criança a superar seus limites e suas dificuldades, prevenir 

possíveis inadaptações, auxiliando na alfabetização. 
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A IMPORTÂNCIA DE SIGMUND FREUD PARA A PSICANÁLISE 

MARIA RENATA PEREIRA CASTILHO

RESUMO

O presente artigo procura encontrar novas formas de diálogo entre o ensino superior e o pensamento psicanalítico. 
Apresentando ambos no seu desdobramento atual, busca-se mostrar em que a psicanálise, tal como se apresenta 
hoje, pode ser utilizada como ferramenta Importante no trabalho do
Profissional Docente de Ensino Superior, tendendo a ser, entrementes, um elemento indispensável a este.

Palavras-chave: Ensino Superior; Psicanálise; Sociedade.

INTRODUÇÃO

O presente artigo, ora trazido à luz, apresentou-se, primeiramente como uma provocação 

a seu autor. O tema instigou um questionamento de toda forma inquietante que insistiu em romper 

os portões do silêncio, tornando-se, aqui, palavra.

Nos limites a que se propõe esta, ou estas palavras, procura-se entender como se 

comportam, atualmente, o Ensino Superior brasileiro, bem como a psicanálise. Tais informações 

utilizadas de maneira indispensável a fim de encontrar as mediações entre ambos.

Um artigo como este se faz cada vez mais mister numa sociedade em que uma lógica 

educacional cada vez mais técnica e “tecnificante”, transforma comportamentos socioeducacionais, 

levando mesmo as áreas de humanidades a se adequarem a essa nova realidade.

Por outro lado, estranhamente ocorre um processo de confusão identitária, o qual 

abate terrivelmente sociedade, ensino e, porque não, mesmo partes das chamadas teorias 

psicopedagógicas. 

Esse estranho e paradoxal contexto vem a justificar um trabalho dessa natureza, o qual, 
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embora bastante necessário, se apresenta com certo ar de novidade.

É claro que, como será demonstrado, há relativa bibliografia a respeito de tal tema. Isso 

considerando desde os pensadores marxistas e neomarxistas, como é o caso, por exemplo, de 

Gramsci, até ideias atuais, como os trabalhos de Apple, Carlson, Freire, entre outros.

Ao que parece, as linhas descendentes do velho Marx têm-se ocupado especialmente a 

esse tema, tratando, entretanto de tal através de um viés tipicamente pedagógico e filosófico, o 

que deixa de lado uma visão psicanalítica. 

Embora os pensadores citados partilhem de uma visão da matriz do pensador alemão, 

este trabalho não vem dar, exatamente, sequência a esse olhar. Mesmo sendo o ar de denúncia na 

história dos rebentos de Marx tão autêntico quanto válido, espera-se aqui um olhar diferenciado, 

que busca envolver elementos de teorias psicanalíticas e filosóficas, as quais militam fora dos 

limites da linhagem marxista.

Para organizar tal intento, buscou-se construir um trabalho misto, mergulhado em 

pesquisa bibliográfica, sem, entretanto, deixar de lado uma mínima pesquisa de campo, a qual, 

senão demais extensa ao menos suficiente dentro dos limites dentro dos quais se apresenta 

esse TMCC.

Assim, além da pesquisa bibliográfica, ao trabalho foi acrescida uma entrevista, com 

profissional das áreas de Educação e Psicanálise. Foi entrevistado o professor Marcos de Oliveira, 

filósofo e psicanalista, fundador da Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística (SBPH).

A contribuição desse profissional, amostra do Universo a que se chama “Ensino Superior”, 

complementa, de maneira extremamente importante, os elementos trazidos à luz através de 

livros e artigos já publicados.

O trabalho está dividido, então, em três capítulos, além de apêndice, constando a dita 

entrevista, e de um anexo, contendo um texto do professor Marcos de Oliveira, publicado no site 

oficial da SBPH, no mês de abril de 2009.

O primeiro capítulo, denominado “O Ensino Superior”, busca delimitar, a partir de uma 

visão qualitativa, quantitativa e histórica, tendo como marco inicial o ano de 1808, como se 

desenvolveu no Brasil essa modalidade de ensino, desde a fundação da primeira faculdade, por 

D. João VI, até os dias atuais.

O capítulo mergulha na bibliografia disponível, margeando, não só os elementos 

pedagógicos, como também aspectos políticos, econômicos e sociais, os quais influenciaram e 
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influenciam aqueles, bem como a conjuntura à qual se ligam.

O segundo capítulo, ora denominado “A Psicanálise”, procura encontrar o segundo 

elemento de interesse para esse trabalho. Partindo, inicialmente da vida e dos textos de Sigmund 

Freud, busca-se, através deles, encontrar os pilares que sustentam essa intrigante malha teórica, 

cujo universo se agarra tão molemente à psicologia.

Em seguida, o capítulo caminha em direção aos pensadores que deram e não deram 

continuidade aos trabalhos do “mestre de Viena”  , os quais, embora as disparidades, divergências 

e reticências testemunhadas pela história, deram continuidade ao pensamento psicanalítico. 

Por fim, o terceiro capitulo, enveredando por caminhos ainda pouco explorados, dados os 

limites atuais que se costuma dar à psicanálise, se ocupa por encontrar as possíveis mediações 

entre os objetos estudados nos anteriores.

Explorando, inicialmente, o tênue fio que liga a filosofia e a psicanálise, procurar-se-á um 

olhar o mais lúcido possível, que aceite a incumbência de analisar as minúcias das estruturas 

sócio-educacionais do país, e suas implicações no Ensino Superior na atualidade.

Em seguida, amparado numa visão moderna de psicanálise, ocupar-se-á de encontrar 

os limites positivos de diálogo entre psicanálise, sala de aula e estrutura, no que concerne ao 

Ensino Superior, procurando, enfim, encontrar relações e respostas.

Em um universo social, cultural e educacional como o que se apresenta no Brasil, espera-

se, tão somente num trabalho como esse, que as luzes acesas nos porões do inconsciente, 

individual e coletivo, possam trazer à luz um tipo de pensamento e, porque não, um tipo de 

prática educacional mais consciente -proativa.

A PSICANÁLISE 

Passado o primeiro objeto desse estudo, cabe agora localizar, e maneira mais clara, o 

que se quer dizer aqui quando se pronuncia “psicanálise”. 

A princípio a tarefa não parece de nenhum modo complicada, já que, de todas as escolas 

surgidas mais propriamente a partir do século XIX, o movimento psicanalítico foi aquele que, sem 

sombra alguma de dúvida, alcançou um nível de reconhecimento muito além dos muros do saber 

acadêmico. 

Segundo afirma Linda Davidoff, alguém que nunca estudou psicologia “é provável que 
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não tenha ouvido falar (...) de Wundt, Watson ou Wertheiemer e talvez James. Entretanto, 

provavelmente tenha travado conhecimento com Sigmund Freud...”. E continua: “O nome e as 

ideias de Sigmund Freud são tão familiares ao público em geral que a psicologia é às vezes 

identificada com a teoria psicanalítica (grifo da autora) ...”  

Entretanto, basta um pequeno sopro de aprofundamento e torna-se evidente que a 

psicanálise tenha tanta história, embora seus poucos mais de cem anos; tantas reticências, 

tantas divergências e dúvidas, que a ideia de falar-lhe de maneira simples e direta seria, no 

mínimo, incompleta. 

Esse é, provavelmente, aqui o primeiro problema, entender o que, ou quem é, se 

univocamente isso existe, a psicanálise, ou o movimento psicanalítico. 

Há inúmeros autores que insistem em reafirmar a psicanálise na pessoa de Freud, 

uma vez que o arcabouço teórico que constitui as bases desse saber nasceu no regaço desse 

pensador. 

O problema é que, dadas as inúmeras formas que a psicanálise foi encontrando nos 

anos que contam desde seu início, nada mais licito em afirmar que resumir a psicanálise a 

Freud, embora se reconheça em muito seu valor, seria tão difícil quanto localizar estaticamente 

a psicologia em Wundt. 

Entretanto, por motivos óbvios, as linhas que se seguem trarão, em primeiro lugar, uma 

visão geral dos elementos que circundam a vida e o pensamento freudiano.

Pois bem, Sigmund Freud nasceu em Freiberg, Morávia, hoje parte da República Tcheca; 

no dia 6 de maio de 1856, local onde viveu até os quatro anos de idade.

Nessa época a família se muda para Viena, cidade em que Freud vai viver por praticamente 

o resto de sua vida, saindo dali apenas aos 82 anos, por conta da perseguição nazista aos judeus.

Pode-se dizer que, desde a mais tenra infância, o menino Freud estivera ligado às letras, 

seja por incentivo constante dos pais, seja por força do próprio ímpeto investigativo, que, o 

envolveu por toda vida.

A seus pais, aliás, devem-se os primeiros anos de sua formação acadêmica: “As primeiras 

lições foram recebidas de sua mãe, e a elas seguiram-se as do pai. Ambos ensinaram-lhe as 

primeiras letras, assim como o introduziram nos primeiros textos bíblicos da religião.”  

Após sua formação inicial junto à família, vai estudar no Gimnasyum, de onde sai, aos 17 

anos, com conhecimentos em línguas, arqueologia entre outros.
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A formação de bases bem assentada, associada ao brilhantismo pessoal de Freud, bem 

como a toda expectativa imposta sobre ele pela família, incumbiram-se de gestar um aprendiz 

voraz, o qual, ao deixar o Gymnasium, dispõe de

Amplos conhecimentos sobre as culturas grega e latina, com o aprendizado completo de 

várias línguas, com um pronunciado interesse por Arqueologia (...) além de ter lido vastíssima 

lista de poetas e escritores clássicos, dentre os quais Shakespeare e Goethe. 

Os anos posteriores, na faculdade de medicina, são passados de modo mais ou menos 

turbulentos – Freud era assolado por forte insegurança quanto aos limites do seu conhecimento, 

bem como à sua condição de judeu   tornando-se estranhamente notável o fato de no espírito do 

jovem estudante não haver, inicialmente, interesse às artes médicas.

Após o fim dos seus estudos, em 1881, Freud começa a trabalhar com Ernes Bruke, num 

laboratório de fisiologia, onde permanece até 1882, saindo para ingressar no Hospital Geral de 

Viena.

Ali, como era costume a médicos novos, trabalha nas mais diversas áreas, exercendo, 

da maneira como pode, a profissão.

A vivência no hospital logo leva Freud em direção aos pacientes com problemas nervosos. 

Isso, entretanto, não ocorre por revelação mágica ou alguma intuição já de psicanálise. Na 

verdade, o direcionamento a tal área se dá por “maiores possibilidades de ganho”,  como afirma 

Kupfer.

Em 1885 o jovem Freud vai a Paris, onde conhece o trabalho do renomado Dr. Charcot, 

famoso por seus estudos sobre a histeria. Em relação a esse,Freud desperta grande interesse, 

propondo-se, inclusive, à tradução da obra do médico francês para a língua alemã.

Além de Charcot, não menos influente é a figura do Dr.Joseph Breuer, com quem Freud 

escreveu, entre 1893-1895,  os “Estudos sobre Histeria”, e o qual cita longamente na Primeira 

lição da obra intitulada “Cinco Lições de Psicanálise”. 

A obra, “Estudos sobre Histeria”, inaugura a teoria psicanalítica, mesmo sendo “A 

Interpretação dos Sonhos”, obra central do pensamento de Freud, como ele próprio afirma:

Este livro (A Interpretação dos Sonhos), com a nova contribuição à psicologia que sur-
preendeu o mundo quando de sua publica (1900), permanece essencialmente inalterado. 
Contém, mesmo de acordo com meu julgamento atual, a mais valiosa de todas as desco-
bertas que tive a felicidade de fazer. Um discernimento claro como esse só acontece uma 
vez na vida. 
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Em 1889, “com o objetivo de aperfeiçoar sua técnica hipnótica, Freud foi para Nancy, 

onde, como ele próprio conta, ‘fui testemunha das extraordinárias experiências de Bernheimco 

os doentes do hospital’.”  

No ano de 1886, Freud se casa Martha Bernays, com quem tem seis filhos.

Destes, destaca-se para a psicanálise, a figura da caçula, Anna, a qual se toma discipula, 

assistente e fiel seguidora do pai.

Como ela, inúmeros pensadores, encantados pelo brilhantismo do mestre de Viena, 

se juntam ao movimento, a partir, principalmente do início do século XX. Eram eles, além de 

médicos, filósofos, literatos, psicólogos, entre outros.

Um crescimento tão vigoroso não podia apontar para um caminho de muitas coincidências 

teóricas, como, de fato, não o foi.

Por outro lado, o próprio Freud era dotado de um espírito inseguro desde a juventude. 

Tal disposição se manifesta posteriormente através de uma postura bastante rígida, na qual não 

há lugar para desobediências ou discordâncias.

Assim, quando, em 1914, escreve “História do Movimento Psicanalítico”, Freud já se vê 

diante de um grupo dividido, interna e externamente, destacando-se as figuras de Alfred Adler e 

Carl G. Jung, citados no referido livro.

Embora enfrentando dificuldades, as idéias de Freud correm o mundo e sua fama se 

torna cada vez maior, além dos limites de sua Viena.

O problema é que, à medida que o tempo avança, os problemas parecem crescer ainda 

mais.

Assim, a partir de 1923, já com 67 anos, o pensador de Viena passa a lutar contra um 

câncer no maxilar, o qual o perseguirá pelo resto de seus dias, decretando, por fim, o término de 

sua jornada. 

Para piorar, tem que enfrentar as perseguições contra sua família e contra si próprio, 

dada sua estirpe judaica, frente ao cruel e esmagador poder nazista. 

Kupfer, sobre os últimos anos de Freud, afirma: 

De fato, os últimos anos de vida de Freud não foram fáceis, tendo tais anos transcorridos 
sob o nazismo e os preparativos da Segunda Guerra Mundial. A perseguição imposta aos 
judeus de Viena não o poupou, embora seu nome brilhasse como nenhum outro e sua 
fama já tivesse corrido o mundo. Por causa, sobretudo, da perseguição, Freud foi obrigado 
a deixar Viena, no ano de 1938, quando estava com 82 anos de idade. Mudou-se então 
para Londres, onde viveu seu último ano de vida, morrendo em consequência do câncer 
de boca.  
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Com os dados acima colocados, pode-se entender basicamente o universo em que 

viveu, e como viveu o homem Sigmund Freud. A partir dessa localização, far-se-á, nas linhas 

seguintes, um traçado das principais ideias que vieram a compor a malha teórico-prática daquilo 

que ele próprio chamou de psicanálise. 

A respeito do seu pensamento, entretanto, não há nenhuma facilidade em tentar resumi-

lo, ou mesmo apertar-lhe frente a uma só praia, mesmo que haja pontos coincidentes suficientes 

para se trilhar um caminho. 

Por isso, inicialmente, firmar-se-á, aqui, o princípio inconsciente como a raiz do 

pensamento freudiano, o qual, até hoje permanece como a concordância incólume que perpassa 

o arcabouço teórico de todo e qualquer psicanalista, seja qual for sua tendência, filiação teórica, 

enfim. 

É o inconsciente, sem dúvida, o fio usado para tentar ligar os elementos mais diversos 

da teoria freudiana. 

Nas inquirições sobre histeria, através, inicialmente, da hipnose, Freud percebe a 

existência de um universo extremamente mais amplo do que podia supor existir nas psiques dos 

pacientes analisados.

Nesses a memória e o esquecimento desempenhavam papel fundamental e seletivo, 

“escolhendo” sempre trazer à luz somente elementos agradáveis, aceitáveis ou ambos. Tudo 

aquilo, entretanto, considerado vergonhoso, temível, disfônico, era, aparentemente, esquecido.

Entretanto, embora supostamente esquecidos, com a aplicação da técnica hipnótica, 

podia-se resgatar tais elementos, os quais, entretanto, interessantemente pareciam não existir 

quando na vida consciente de tais indivíduos.

Essa aparência, portanto, parecia extremamente enganosa, vendo Freud nela a natureza 

do sintoma. 

Como mostra Reale:

Em todo ser humano operam forças, tendências ou impulsos que, frequentemente, entram 
em conflito. Aparece a neurose quando o Ego consciente bloqueia o impulso, negando-lhe 
acesso ‘à consciência e à descarga direta’: uma resistência ‘reprime’ o impulso para a par-
te ‘inconsciente’ da psique. Entretanto ‘as tendências reprimidas, tornadas inconscientes, 
podiam obter, descarga e satisfação substitutiva por vias indiretas, tornando desse modo 
inútil o objetivo da repressão. 

A respeito propriamente da repressão, Freud se ocupará dela em partes extremamente 
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significativas de sua obra,   não cabendo aqui um estudo demais aprofundado, já que este 

transporia os limites desse trabalho.

Entretanto, é necessário salientar que a repressão é o elemento fundamental a apontar 

para o conceito de inconsciente. A relação se torna óbvia a partir do momento em que se 

percebe, aliás, que os elementos danados, “esquecidos”, continuam na mente, em algum porão 

não consciente sem, entretanto, desaparecer.

A ideia de um princípio inconsciente na mente humana é, por sua vez, fundamental para 

posterior desenvolvimento da teoria psicanalítica. Segundo ressalta Reale: “É o inconsciente que 

fala e se manifesta na neurose. Mas não é só isso, pois, para Freud, ‘o inconsciente é o próprio 

psíquico e a sua realidade essencial.” 

A partir da síntese, ou ao menos da descoberta da existência do que era o inconsciente, 

muitos elementos se desdobram, associando-se a outros, presentes já na história do pensamento 

e na tradição ocidental. Tais gestam a Magnum Opus de Freud, “A Interpretação dos Sonhos”.

O próprio Freud, como já citado, aponta para a capital importância dessa obra, a qual, 

ainda nos dias atuais, é considerada referência para o estudo psicanalítico.

Segundo cita Reale: “Em conclusão ‘o sonho é a realização (mascarada) de um desejo 

(reprimido)’. Por tudo isso, pode-se compreender muito bem por que, na opinião de Freud, ‘a 

interpretação dos sonhos é (...) caminho real para o conhecimento do inconsciente, a base 

mais segura de nossas pesquisas (...). Quando me perguntam como alguém pode tornar-se 

psicanalista, eu respondo: através do estudo dos próprios sonhos’.”  

Aprofundando suas descobertas a respeito do inconsciente, da sua manifestação nos 

sonhos, na hipnose e, posteriormente no processo denominado associação livre,  Freud foi 

conduzido a um universo tipicamente sexual (inicialmente de pacientes histéricos), o qual parecia 

regredir a experiências primárias, dos primórdios da infância:

Outro produto dessa espécie foi a hipótese da sexualidade infantil. (..) De início, observou-
-se apenas que os efeitos das experiencias presentes tinham de ser remontados a algo do 
passado. (...)Fomos puxados cada vez mais para o passado; esperávamos poder parar na 
puberdade, período no qual se atribui tradicionalmente o despertar dos impulsos sexuais. 
Mas em vão, as pistas conduziam ainda mais para trás, à infância e aos seus primeiros 
anos.” 

Essa idéia, entretanto, como observa o próprio Freud, esbarrava na impossibilidade de 

se verificar as tais cenas infantis como fato verificável como história, sendo as mesmas afirmadas 
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como “fantasia”.

Tal problema foi só bem mais tarde solucionado, segundo aponta o próprio Freud:

Essa reflexão foi logo seguida pela descoberta de que essas fantasias destinavam-se a 
encobrir a atividade auto-erótica dos primeiros anos de infância, embelezá-la e elevá-la 
a um plano mais alto. E agora, de detrás das fantasias, toda a gama da vida sexual da 
criança vinha à luz. 

A consolidação de tal ideia conduziu a outro pilar do pensamento Freudiano: a vida adulta 

muito que tinha que ver com a vivência infantil. Assim, o processo de análise era, entrementes, 

regressivo, analisando-se os problemas surgidos na idade adulta à luz de uma vivência bem 

anterior, encontrada durante o processo de análise.

Estava assim lançada a pilastra que faltava para a significação máxima do pensamento 

do mestre de Viena. A vivência sexual infantil viria a ser o coroamento dos princípios fundantes 

de todo o pensamento desenvolvido posteriormente pelo pensador.

Sobre, basicamente, a teorias da repressão, do inconsciente e de uma sexualidade já 

presente na infância, Freud constrói a morada de seu pensamento, com todos os desdobramentos 

posteriores. 

Esse complexo teórico, construído durante mais de quarenta anos, apresentava limites, 

os quais, mais cedo ou mais tarde, haviam de vir à tona.

O inicio do século XX não só marcou o crescimento estrondoso do Movimento Psicanalítico, 

como selou também suas maiores cisões.

O pensamento de Freud, herança do século XIX, estava preso a um tipo de concepção 

estreita, que embora fizesse grandes progressos, vivia atrelado a uma visão tipicamente biológica 

do “Eu” humano.

O próprio Freud, em muitos pontos de sua obra deixa transparecer tal elemento, o qual, 

ao menos até a chamada Segunda Tópica, acompanha toda sua obra.

Além disso, surgiam novos paradigmas no pensamento e o surgimento das ciências de 

cunho sociocultural, sem dúvida não poderia ser mais ignorado.

Nesse inicio de século XX, o primeiro golpe sério dado na teoria freudiana foi dado por 

Alfred Adler, outrora seguidor do Movimento.

Segundo observa Reale: “... Adler, a partir do mesmo material (grifo do autor) em que se 

baseava a teoria freudiana e enfrentando os mesmos problemas de Freud, construiu um sistema 
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teórico que nega ponto por ponto o sistema de Freud...” 

Adler, certamente um dos mais brilhantes dentre os dissidentes, partia de um princípio 

completamente alheio à teoria freudiana. A ideia de prazer (teoria sexual) em contradição com 

a realidade, que se abate sobre a psique, típicos do pensamento freudiano, é abandonada, 

aparecendo o que Adler chama “’complexo de inferioridade’, que se desencadeia diante das 

tarefas a realizar e diante da competição com os outros, por um lado, e a vontade de afirmar a 

sua própria potência, por outro lado.”  

Essa vontade de potência carrega ecos fortíssimos do conceito outrora utilizado por 

Nietzsche, o qual se transforma aqui em um ponto, senão central, ao menos essencial na teoria 

adleriana.

O conceito, entretanto, não se apresenta simplesmente como desejo de dominação 

politica ou social. É, em essência, uma vontade de controle, que parte da natureza do próprio 

individuo para encontrar todo o universo que o circunda, incluindo ele próprio.

Com relação a tal ideia, o próprio Nietzsche se expressa na obra “Além do Bem e do 

Mal”, afirmando o desejo de conhecimento como filiado a um desejo de poder. Nas suas palavras:

Quem quer que examine os instintos fundamentos [sic] do homem, com a intenção de 
saber até que ponto os filósofos se divertiram, aqui, sobretudo, com seu jogo de gênios 
inspiradores (demônios ou Duendes talvez), haverá de reconhecer que todos esses ins-
tintos. Algum    dia   já   fizeram    filosofia e que o maior desejo de cada um deles seria 
de se apresentar como Fim único da existência, tendo qualidades para dominar os outros 
Instintos. 

A vontade de poder, trazida à luz pelo complexo de inferioridade, segundo Adler é o 

ponto fundante da psique humana, que se manifesta em todos os aspectos de tal.

Destes, o principal é aquele que se vai chamar “projeto de vida”, ou “plano especial de 

vida”, o qual “procura não conseguir o domínio do ambiente por meios impróprios ou ilícitos 

(neurose, delinquência, toxicomanias), mas sim por compensações ou por supercompensações 

úteis... 

Tal projeto, evidentemente desemboca num plano de vivência coletiva, contrastando 

interessantemente com o nome a que Adler procurou dar a sua teoria. 

Um aspecto indispensável no pensamento adleriano é observado por Lopez n’ “Os 

Fundamentos de Psicanálise” com os seguintes termos: A doutrina adleriana, ao contrário da 

freudiana, teve mais aceitação no campo da Pedagogia Social que no da Medicina (...). Deve-
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se isto ao fato do autor haver dirigido sua atuação, desde o início, para os meios pedagógicos, 

preferentemente(...). 

De modo geral, a “Psicologia Individual” vem a ser uma psicologia da esperança: “A 

verdadeira missão do psicoterapeuta adleriano é, pois, inocular ânimo e firmeza, no espírito 

descaído e temeroso do neurótico”. 

A este processo, certamente, se deveu o grande sucesso da aplicação das teorias de 

Adler no campo pedagógico: a importância dada a um projeto de vida, dado socialmente, aponta, 

inevitavelmente para a vivência em comum, base da educação.

Além de Adler, outro dissidente cujo nome se inscreveu na história foi Carl Gustav Jung, 

o qual presidiu a incipiente Associação Internacional de Psicanálise, sendo um dos mais íntimos 

discípulos de Freud. 

Entretanto, as suas discordâncias do mestre de Viena o afastaram daquele, no ano de 

1913. 

As sementes das discordâncias entre Jung e Freud logo se mostraram, quando aquele 

apresentou sua própria teoria, a qual denominou “Psicologia Analítica”.

Esse sistema acrescentou à teoria do inconsciente a ideia de “inconsciente coletivo”, o 

qual opera a partir do que se pode chamar “arquétipos”.

Segundo aponta Reale:

O inconsciente coletivo é hereditário, ‘idêntico em todos os homens e constitui um 

substrato psíquico comum, de natureza supra pessoal, que está presente em cada um de nós’. 

Os arquétipos são esquemas de reações instintivas, de reações psíquicas obrigatórias, que se 

encontram nos sonhos, mas também nas mitologias e nas tradições religiosas, relacionando-se 

com características da natureza humana, como o nascimento, a morte, as imagens paterna e 

materna e as relações entre os dois sexos. 

Outro aspecto importante na teoria jungiana é a teorização dos chamados “tipos psicológi-
cos”, denominados “introvertido” e “extrovertido”. Segundo aponta Lopez:

Enquanto no primeiro as associações revelam preferentemente o efeito ou reação pessoal 
que ocasiona o estímulo (palavra inicial), no segundo, aquelas revelam algum detalhe ou 
propriedade dependente do estímulo ou alguma relação espaço-temporal do mesmo. 

Embora a vasta obra de caráter experimental, Jung é repudiado de muitas formas 

por psicanalistas, dado o caráter espiritual de muitas de suas ideias, tidas com “um excessivo 

esoterismo, orientação vaga e imprecisa que faz de sua Psicologia um conjunto de intuições, em 
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grande parte especulativas, de tipo misto-religioso, de compreensão difícil...” 

Afora o pensamento de Jung, a psicanálise se desenvolveu largamente nas décadas 

seguintes, apontando para teorias borbulhantes, as quais, por sua vez tenderam a uma 

consideração do indivíduo não mais do ponto de vista da sua constituição física, mas da ação de 

estruturas “supra-individuais”, que visam ditar comportamentos e valores:

Os minutos de solidão são raros. Os de isolamento e interiorização parecem-nos tão 

escassos que somente homens enfermos ou excepcionais (dotados de extraordinária e robusta 

personalidade) são capazes de fugir à crescente influência dos livros, da imprensa, do cinema, do 

rádio e dos modernos métodos de propaganda política e comercial, a fim de tentar desenvolver 

um pensamento autóctone.  

Esse universo, de massificação, é o rosto das sociedades atuais, onde o indivíduo deve, 
antes de tudo, pertencer ao grupo, adequando seus valores, ideias, sonhos, àquilo que é 
“ensinado”.

Essa realidade é, sem dúvida, o universo no qual milita uma psicanálise contemporânea, 
a qual, segundo a acertada previsão de Lopez objetiva:

Conseguir equilibrar a pressão, não somente do Estado, mas também dos Grupos Sociais 
(profissionais, religiosos, políticos, culturais, etc.) sobre a [sic] indivíduo, estudar a nova 
organização (...) (da) denominada ‘célula familiar ou social’, fixar as bases psicológicas 
que permitam o funcionamento elástico destes novos centros diretores de vida psíquica 
individual sem que esta desapareça ou se automatize.  

Eis aí, enfim, senão pintado, ao menos em desenho compreensível, o rosto de uma 

psicanálise atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após trilhar um caminho, há sempre um destino, esperado por preferência, a que se 

deve chegar. Num trabalho acadêmico, sem dúvida, um consciente ponto final

É chegada a hora de fazê-lo, trazendo por fim, nas poucas linhas que restam, uma 

síntese desse caminho, talvez longo, que se percorreu até aqui.

Em primeiro lugar, a quebra de um preconceito, de maneira sutil, se fez presente: a 

psicanálise foi libertada de sua tradução tipicamente freudiana para assumir formas mais sociais, 

atuais e atuantes.

Não é mesmo novidade alguma o fato de “psicanálise” e “Freudismo” serem, de longa 

data, considerados sinônimos. O próprio Freud, na já citada obra “A História do Movimento 
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Psicanalítico” aponta para algo dessa natureza , sendo a persistência do pensamento freudiano 

através de várias gerações, a história, também, da persistência dessa coincidência.

A divisão, portanto, nos dois eixos tratados - Adler e Jung -além das tendências 

heterodoxas posteriores, foi um pequeno, porém importante, passo, que trouxe à luz novas 

matrizes e concepções epistemológicas úteis, não só a uma visão nova da psicanálise, como 

também uma visão nova da psicanálise para o ensino.

De outro lado, o próprio Ensino Superior, desnudo na sua estrutura histórico-estatística 

pôde encontrar vias de mostrar suas conquistas, seus progressos, sua esperança, frente à grave 

chaga da exclusão e instrumentalização que o vem assolando.

Não é fácil admitir um quadro desses, que, enquanto grita um progresso vigoroso na 

Universidade, não consegue absorver mais que 12% dos jovens em idade de lhe frequentar.

Enquanto isso, a investigação tomada aqui apontou para uma profunda crise que se 

abate sobre esse universo acolhedor, infelizmente, ainda, de uma minoria.

Entretanto, como nenhuma acusação pode ser vazia, nem tampouco ignorar a 

necessidade de encontrar respostas, um dialogo urgente, quase febril, mostrou que é possível, 

no Ensino Superior, bem como na sociedade em que, em via de mão dupla, ele se estabelece, 

um movimento de mudança.

A consciência, levada a sério, mesmo que sofrendo as agruras da lucidez, foi certamente 

o passo determinante dado aqui. Tal precisa ser levado a cabo no Ensino Superior, partindo 

do entendimento que ali se encontram pessoas, as quais dispõem de um aparato muito mais 

complexo que o desempenho de uma função mecânica ou intelecto-instrumental.

O diálogo, enfim, entre tais objetos mostrou a eficiência que pode ter, nessa modalidade 

de ensino, seja na sala de aula, seja na estrutura da própria Instituição, um tipo de pensamento 

psicanalítico atento e consciente.

Sem dúvida, o Ensino Superior pode ser diferente e oxalá o seja para melhor. A psicanálise, 

como se viu, não pode ser ignorada, devendo participar desse processo, em um diálogo sadio 

com as demais matrizes de conhecimento, as quais cercam a sociedade e o ensino.

Por fim, espera-se tão somente aqui que essas palavras, lançadas em sua simplicidade, 

sejam sementes geratrizes de diálogos cada vez mais amplos e abertos, em que a consciência 

desempenhe seu papel fundamental e inalienável.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

MARIANA CRISTINA DA SILVA LOPES

RESUMO

O artigo enfatiza a importância do desenho na educação infantil , suas contribuições nessa etapa da Educação 
Básica. 
Objetiva fundamentar como o desenho vem sendo estudado e aplicado na Educação Infantil, os estágios do desenho 
e a faixa etária das crianças que estão nessa fase, com enfoque central nas pesquisas de Brittain, Lowenfeld e 
outros.
 A pesquisa realizada aponta as contribuições do desenho, sobre tudo, na Educação Infantil, seus benefícios e 
estímulo da criação e expressão livre da criança, a partir do momento em que desenha a criança pode criar e se 
expressar livremente. Este, o desenho, ocupa um papel imprescindível no processo formativo das crianças. Que 
quando desenham,  adquirem muitos aprendizados, uma vez que esse recurso se constitui como uma maneira de 
comunicar-se. Portanto, mesmo que os traços sejam a primeiro momento compreendidos apenas pelas próprias 
crianças que o desenharam, elas estão expressando e demonstrando suas opiniões, suas individualidades, ou seja, 
seu jeito de simbolizar.

Palavras-chave: Educação Infantil; Desenho Infantil; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil é uma das fases mais importantes de toda a Educação Básica, é 

nela que a criança está em pleno desenvolvimento, sedenta para aprender e ter a possibilidade 

de novas descobertas.

O surgimento da Educação Infantil no Brasil aconteceu de forma gradual e somente 

meados de 1970 e 1990 que estudos sobre essa etapa da Educação Básica começa a ser vista 

e estudada. A partir desse momento que os olhares se aprimoram para a Educação da primeira 

infância (ROSEMBERG, 1999, p. 14). 

Na década de 1990, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996, o MEC (Ministério da Educação e Cultura) regulamenta o Referencial Curricular Nacional 



330

para a Educação Infantil (RCNEI). Documento que orienta como deve ser a Educação Infantil 

em todo o pais. Pode-se notar o desenho como proposta permanente dentro das instituições 

de Educação Infantil, já neste documento. Na rotina das instituições, devem estar presentes 

as brincadeiras, as rodas de conversas e as histórias, bem como os ateliês ou as oficinas de 

desenhos, de pinturas, dentre outras (BRASIL, 1998, p. 23; 55).

Já as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil são quem determinem os princípios 

éticos, políticos e estéticos que devem nortear as propostas pedagógicas nas instituições infantis, 

levando em consideração as concepções de criança, de infância e de currículo. Dentro desses 

princípios destacamos o estético, pois é nele que se sintetizam a importância das propostas 

pedagógicas voltadas para a arte, a sensibilidade, a livre criação, a criatividade e a ludicidade, 

bem como a liberdade de se expressar em diferentes manifestações artísticas e culturais 

(BRASIL, 2009, p. 16).

Dessa forma os documentos oficiais que norteiam a Educação Infantil, e seu histórico, 

nos levam a dar a verdadeira importância as crianças, seus desenhos, riscos, rabiscos e garatujas 

que expressam e revelam muito sobre cada uma, essas propostas devem ser valorizadas e 

encorajadas a serem feitas. 

Enquanto desenham as crianças criam, se desafiam, se envolvem com o meio onde 

estão inseridas  a arte e os desenhos são aliados importantes em todo esse processo. 

A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O desenho infantil hoje é visto para além de pura distração das crianças, ele traz a 

possibilidade da criança se e expressar, criar e se comunicar, a forma como é apresentado, 

trabalhado,  observado e estudado nos dias atuais nota-se a sua real importância para a Educação 

Infantil, mas nem sempre foi assim, somente a partir do século XX que as produções infantis, 

seus desenhos, rabiscos e garatujas passaram a ser levados em consideração e tratados da 

forma como devem, ressaltando a sua real importância e colocados como fonte de saber dentro 

das propostas pedagógicas da escola, passando de atividades de distração para o foco central 

das aprendizagens. 

A Arte e os desenhos em si são os entendimentos significativos da criança, consigo 

mesma, é a seleção e representação, exposição dos aspectos em que ela vive e com os quais ela 
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se identifica. A arte proporciona a ela uma vasta gama de possibilidades, sendo muito importante 

para o seu contínuo processo de crescimento social, cognitivo e emocional.

De acordo com Mèredieu (2006, p. 2), ao longo do tempo os estudos sobre o desenho 

ampliaram e as áreas que se beneficiaram com essa expansão foram a Psicologia, a Pedagogia, 

a Sociologia e a Estética. A partir de então os estudos sobre os desenhos, sobretudo os desenhos 

infantis, passaram a ser vistos com mais importância, pois antes eram tratados como “fracassos”, 

sem muita importância, era tido como uma preparação para a arte adulta.

“[...] o aparecimento do que se chama arte infantil foi condicionado pela evolução das téc-
nicas gráficas e plásticas e pela difusão cada vez maior do papel e do lápis, ocasionada 
pela baixa do custo de fabricação desses produtos” (MÈREDIEU, 2006, p. 4).

No século XIX a criança só podia produzir seus desenhos quando lhe eram fornecidos 

instrumentos e materiais, o papel era um produto caro, escasso, de difícil acesso, o que o fazia 

ser um produto de acesso quase de exclusividade  para adultos, poucas crianças tinham a 

oportunidade de usa-lo, fora que os materiais eram feitos e pensados apenas para adultos, o 

que não impediam as crianças de desenhar, pois ainda restavam a elas, deixarem suas marcas 

na areia, com gravetos e outros objetos que possibilitavam desenhar e rabiscar, com o passar 

do tempo os olhares para as crianças e suas obras criativas, foram se aprimorando e abrindo 

caminhos para um novo horizonte, onde estudos e materiais eram produzidos e pensados 

realmente para que fossem utilizados por crianças, dando assim a real importância dos desenhos 

feitos pelas crianças e os benefícios que ele traz. 

“a criança pequena desenha pelo prazer do gesto, pelo prazer de produzir uma marca. É 
um jogo de exercício que a criança repete muitas vezes para certificar-se do seu domínio 
sobre aquele movimento”. Moreira (1997, p. 28).

Esse movimento de rabisco é impossível de ser compreendido pelo adulto chamado 

de “garatuja”. O desenho nessa fase não tem fundamento com  representação de qualquer 

espécie, seja emocional, fantasiosa ou real da vida da criança, são expressões primárias  e de 

experimentações. É o prazer do gesto  pelo controle dos movimentos de suas mãos e deixar a 

sua marca utilizando os instrumentos que tem acesso. Dessa forma, “[...] observar como a criança 

aprende a desenhar é fato fundamental para o trabalho educacional, e conhecer os processos de 

aprendizagem no desenho promove as transformações de seu ensino” (IAVELBERG, 2013, p. 
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102). No olhar do educador é fundamental, ter a sensibilidade de traduzir as diferentes culturas, 

oportunizando momentos de criação, dando liberdade e condições para que isso ocorra.

DERDYK (1989 p. 59), afirma que “[...] a criança que tem bastante oportunidade para 

desenhar certamente, irá explorar uma maior quantidade de tipos variados de grafismos”. Dessa 

forma o papel do professor é fundamental, seu olhar atento e sua didática pode oportunizar 

momentos ricos e constantes de contato com os desenhos, possibilitando criações e explorando 

os grafismos.

O desenho é indispensável para o desenvolvimento da criança, a partir do desenho a 

criança expressa seus desejos, medos e anseios é uma comunicação com o mundo exterior, o 

desenho de uma criança contém uma verdadeira profundeza de sentimento e de emoções.

“As crianças de educação infantil agem com vigor ao desenhar. Experimentam movimen-
tos e matérias oferecidos sem medo, fazendo-os variar por intermédio de suas ações”. 
Iavelberg (2013, p. 35)

Pode-se dizer que as crianças absorvem a possibilidade de desenhar sem pudor, ali 

ela pode extravasar, desenhar o que quiser, seja uma representação da sua realidade ou uma 

fantasia, um desejo de como a sua realidade deveria ser, o desenho é órgão tradutor de suas 

vivências e verdadeiras emoções. Por isso, o professor deve sempre incentivá-las a desenhar 

por meio de desafios que despertem sua curiosidade.

De acordo com Lowenfeld (1977), os tamanhos dos desenhos infantis:

 “[...] mudam como um todo ou uma parte, de acordo com sua importância. Se formos 
corrigi-las, iremos interferir no toque emocional que a criança dedica às coisas cujas di-
mensões exagera” (LOWENFELD, 1977, p. 31). 

Dessa forma, não devemos interferir em relação as proporções de tamanho dos desenhos 

das crianças, pois estes representam sua importância, e intervir poderia intimidar as expressões 

artísticas da criança, uma vez que ela, ao desenhar, “[...] transmite sua experiência subjetiva 

do que é importante para ela no ato de desenhar; unicamente demonstra o que se encontra 

de forma ativa em sua mente” (LOWENFELD, 1977, p. 31). Dessa forma pode-se dizer que a 

criança desenha o que é importante e relevante para ela, se o educador interfere ou direciona 

muito o desenho, este, perde o seu valor criativo e expressivo. 

Brittain e Lowenfeld ainda tratam sobre os estágios do desenho em comparação as 
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idades aproximadas das crianças, de acordo com Brittain e Lowenfeld (1977), desde a infância 

até a adolescência: a fase das garatujas, dos dois aos quatro anos de idade; a pré-esquemática, 

dos quatro aos sete anos; a esquemática, dos sete aos nove; a do realismo, dos nove aos 12; a 

do pseudonaturalismo, dos 12 aos 14; e a fase da decisão, dos 14 aos 17 anos. Essa relação da 

faixa etária com a fase do desenho pode auxiliar o professor como lidar com a criança e como 

planejar as suas atividades, explorando as máximo dos desenhos infantis e todos os benefícios 

que este traz a esta etapa da Educação Básica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma pode-se concluir que os desenhos infantis, as crianças com  suas produções 

e expressões vão além do que meras propostas de atividades de distração, os desenhos proposto, 

de forma correta, com intuito e objetivos bem planejados e definidos pelos professores podem 

trazer grandes benefícios para a Educação Infantil.

O desenho fala, ele dá voz a criança, permite que a criança se expresse, demonstrando 

seus desejos, o que mais gostam, o que não gostam, como gostariam que fosse e reflete o meio 

em que vivem e consequentemente ao que tem acesso e o que acontece ao seu redor. 

É importante que os professores valorizem a arte das crianças, pois o desenho se constitui 

como um elemento articulador da prática pedagógica, para que o professor possa compreender 

como elas vão se desenvolvendo nesta fase tão importante que é a Educação Infantil.
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MEMÓRIAS PRESERVADAS PELO MUSEU DA IMIGRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

NÁDIA FENICH CARACAS ARRUDA

RESUMO

A preservação das memórias dos antepassados é de suma importância, em especial a dos imigrantes chegados ao 
Brasil além de diversas regiões do país e foram acolhidos na Hospedaria dos Imigrantes, hoje, Museu da Imigração 
do Estado de São Paulo, e nos faz refletir sobre a construção da identidade e pluralidade cultural inerentes a cidade 
São Paulo.
Estas memórias estão preservadas no Museu da Imigração do Estado de São Paulo através dos arquivos com 
registro da chegada dos imigrantes na Hospedaria e disponibiliza uma pesquisa detalhada com listas de bordo dos 
navios destes imigrantes, data de saída do país de origem e chegada ao Brasil.
Uma visita a este museu que abriga objetos, fotos, cartas, móveis entre outros é interessante para esta percepção 
e valorização desta pluralidade cultural da cidade de São Paulo e nos remete ao imaginário das condições das 
viagens e o que viveram na Hospedaria até a formação de uma metrópole multicultural.  

Palavras–chave: Memórias; Imigrantes.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo analisar a importância e preservação da memória 

dos antepassados na construção da identidade e valorização da pluralidade cultural advindos da 

chegada de imigrantes ao Estado São Paulo em especial partindo de uma visita ao Museu da 

Imigração do Estado de São Paulo.

O que é Memória? 

Este questionamento se faz necessário para compreendermos o que realmente é 

memória.

Memória não é o mesmo que lembrança.

Lembrança nos remete a uma experiência individual de um acontecimento e memória 
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não necessariamente uma experiência individual, mas segundo o historiador Daniel Neves, 

“pode reproduzir uma visão do passado compartilhada, coletiva e que nem todos os membros 

que partilham dela vivenciaram” ¹

“Memória individual: são as impressões particulares sobre os fatos, compostas de 

detalhes e sequências que organizamos ao recordarmos; memória coletiva: são as impressões e 

registros de memória significativos pra um conjunto de pessoas, porque fazem parte das histórias 

de vida deste grupo e compõem sua identidade.” 

Desta forma, a memória é uma construção que pode ser transmitida para gerações 

seguintes. 

Para refletirmos sobre esta memória, é interessante realizar uma visita ao Museu da 

Imigração do Estado de São Paulo, que é uma instituição pública vinculada à Secretaria de 

Estado da Cultura de São Paulo. Está localizada na sede da extinta Hospedaria dos Imigrantes, 

na Rua Visconde de Parnaíba, 1316, no tradicional bairro da Mooca, na cidade de São Paulo.

Os deslocamentos humanos sempre fizeram parte da nossa história. A imigração ocorre 

por diversos motivos como político, econômico, naturais e culturais. Os imigrantes, de maneira 

geral, buscam em outros lugares melhores condições de vida. No final do século 19 e início de 

20, após as primeiras leis abolicionistas, havia a necessidade de contratação de mão de obra 

barata. Assim, foi a imigração a solução deste problema. Na Europa desta época, muitas pessoas 

passavam por situação de miséria e fome e o Brasil criou políticas de incentivo a imigração. Foi 

então que pessoas de diferentes nacionalidades partiram em busca de melhores condições de 

vida.

Hoje, no Museu da Imigração do Estado de São Paulo existe registros da entrada de 

imigrantes em São Paulo como portugueses, japoneses, italianos, libaneses e outras diversas 

nacionalidades e passaram pela antiga Hospedaria.

Inaugurada em 1887, a Hospedaria dos Imigrantes acolheu milhares de estrangeiros e 

brasileiros de outros estados que chegaram a São Paulo em busca de melhores condições de 

vida e encaminhava-os para seus novos empregos nas lavouras e no início das indústrias. 

A hospedaria contava com alojamento, cozinha, hospital, farmácia, lavanderia, assistência 

odontológica entre outros serviços que aconteciam com organização rigorosa. Em 1978 encerrou 

suas atividades e passou por algumas transformações, dentre elas estão o tombamento do 

edifício pelo Condephaat em 1982. Em 1993 foi criado o Museu da Imigração, tornando – se 
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Memorial do Imigrante em 1988 e renomeado para Museu da Imigração em 2011. 

Na exposição de longa duração do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, o 

discurso museológico presente faz referência a memória da imigração, história e a construção 

da metrópole cosmopolita, com relação a sua identidade pluricultural.

Conforme o artigo de Lauro e Menezes “O Museu da Imigração do Estado de São Paulo 

existe onde funcionou a Hospedaria de Imigrantes do Brás:

Criada a partir da política pública que visava atrair trabalhadores europeus para as ter-
ras paulistas, a Hospedaria, entre 1887 e 1978, recebeu, abrigou, ofereceu assistência 
médica e alimentação, expediu documentos e encaminhou para o trabalho as cerca de 
3,5 milhões de pessoas de 75 países diferentes – incluindo pelo menos 1,6 milhão de 
nordestinos.

(PAIVA, 2015: 04). 

Segundo o artigo de Lauro e Menezes, “museus podem ser também lugares de mobilização 

e enfrentamento de memórias difíceis / traumáticas, que nos remetem a histórias marcadas por 

graves violações de direitos humanos, e é nesta perspectiva que propomos um olhar crítico para 

a exposição de longa duração do Museu da Imigração do Estado de São Paulo.” ³

A visita ao museu nos remete a uma visão histórica-social, pois neste há a presença de 

diferentes objetos, móveis, utensílios utilizados pelos imigrantes que chegavam à hospedaria, 

contendo também, fotos e cartas aos familiares. É observado a utilização de mídias para explicar 

a trajetória destes imigrantes, fornecendo uma junção entre o contexto atual, contemporâneo e 

o antigo. 

Quem circula por entre os espaços do museu, percebe uma energia, por onde pessoas 

transitavam e por consequência vivenciaram diferentes conflitos e inúmeras tristezas. Ao mesmo 

tempo o museu permite conhecer sobre nossa história, origem e identidade ao fornecer registros 

de antepassados e agrega uma visão de São Paulo acolhedora. 

O museu conta com o registro da chegada dos imigrantes na Hospedaria e disponibiliza 

uma pesquisa detalhada com listas de bordo dos navios destes imigrantes, data de saída do 

país de origem e chegada ao Brasil. Esta busca é possível a partir da apresentação do nome 

completo de um descendente ao departamento de Acervo Digital do Museu.

Após efetuar uma busca com o nome de um familiar e encontrado documentos e registros 

do navio de embarque por exemplo, o sentimento de pertencimento desta memória presente na 

Hospedaria passa a ser real. 
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O Museu da Imigração do Estado de São Paulo possui em sua programação, um passeio 

em maria-fumaça acompanhado de monitores que garante uma experiência imaginária sobre o 

percurso realizado de Santos até a Hospedaria. São vagões dos anos de 1928 e outro de 1950. 

Uma reflexão sobre as políticas públicas de acesso à cultura e principalmente aos 

museus é imprescindível pela importância desta aproximação com a memória.

As memórias, em especial dos imigrantes, estão preservadas nos arquivos digitais do 

Museu da Imigração, na exposição permanente e conferem uma continuidade e valorização desta 

pluralidade cultural inerentes à São Paulo também nas festividades e eventos que ocorrem no 

Museu da Imigração como a Festa das Nações que ocorrem aos meses de junho, representando 

esta diversidade.

Assim, é preciso valorizar a memória, refletir sobre a história e transformar a educação 

em aprendizado significativo para que nossos estudantes sejam cidadãos conscientes e 

protagonistas de suas vidas, passando a valorizar a preservação destas memórias como fator 

importante para o entendimento do presente.

“É preciso conhecer o passado para bem viver o presente e construir um novo futuro.” 

Américo Ribeiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da pesquisa realizada podemos concluir que a memória e o pertencimento a 

história dos imigrantes precisam ser valorizados e preservados pois são inerentes aos cidadãos 

descendentes e garantem que a memória permaneça viva e seja passada adiante às novas 

gerações.
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A RELAÇÃO ENTRE A MÚSICA E CRIANÇAS EM DESENVOLVIMENTO

PATRÍCIA APARECIDA DE PAULA HAYASHIDA ROBLES

RESUMO

A presente pesquisa, Música nas séries Iniciais, cantar, brincar, conhecer, possui um caráter qualitativo, evidenciando 
o quanto a música é rica enquanto conhecimento, com linguagem e estrutura própria, destacando a sua importância 
para a formação integral da criança nas Séries Iniciais.
Diante de sua valiosa importância, abordaremos no corpo da pesquisa um breve histórico da música, resgatando 
o processo de sua inserção no âmbito escolar. A partir desta abordagem, com base no referencial teórico de Teca 
Alencar de Brito, destacaremos sua importância e influência na vida do ser humano desde a fase intra-uterina, na 
qual a criança está o tempo todo em contato com os sons provocados pelo corpo da mãe, permeado pelo convívio 
familiar e social, até o contato com a música no contexto escolar., local que deve possibilitar a construção do 
conhecimento, respeitando o desenvolvimento da criança, durante o fazer musical. Assim, embasado da concepção 
de Brito em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte no que se refere à música, selecionamos 
um grupo musical que abordasse em suas canções aspectos necessários para a formação integral da criança nas 
Séries Iniciais. Desse modo, escolhemos o grupo Palavra Cantada, que propõem um trabalho musical diversificado, 
valorizando a criança como o produtor desta música, e analisamos alguns trechos de suas canções, para verificarmos 
no que elas efetivamente contribuíam para esse desenvolvimento.  A escolha do repertório de análise, abrangeu as 
seguintes categorias: socialização, diversidade cultural, gêneros musicais, movimento, caráter lúdico, fazer musical, 
parâmetros do som, interpretação, composição e improvisação, que fazem parte da proposta musical que favorece 
o perceber, o sentir, o experimentar, o imitar, o criar e o refletir. A partir das análises, foram possíveis reflexões 
e discussões, sobre uma proposta pedagógica musical que valorize a música enquanto conhecimento, e sobre 
a necessidade de selecionar canções adequadas para serem trabalhadas nas Séries Inicias, que favoreçam a 
formação integral da criança, dessa forma contribuindo com o trabalho docente.

Palavras-chave: Música; Séries Iniciais; Fazer Musical e Formação Integral.

INTRODUÇÃO

O artigo proposto tem por objetivo evidenciar a música enquanto conhecimento, com 

linguagem e estrutura própria, destacando a sua importância para a formação integral da 

criança nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, e analisar as canções do grupo Palavra 

Cantada, explicitando os conceitos apresentados na concepção de Brito em consonância com 
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os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte no que se refere à música. 

A música percorre um longo caminho até chegar aos dias atuais, no qual pouco a pouco 

vem conquistando o seu espaço, por meio das contribuições de diversas pessoas, em especial 

Villa Lobos, por ser o pioneiro da música na escola no Brasil, a fim de que todos tivessem acesso 

a ela.

Mesmo com as boas intenções de Villa Lobos, o seu objetivo foi distorcido, pelo momento 

político vivido na época, que visava a disciplina e o civismo.

Durante todo o percurso a música passa por diversos prós e contras, mas começa a 

ganhar força com as leis que foram sendo instituídas devido ao fato de sua importância, porém, 

como ainda falta muito para que ela seja reconhecida e valorizada enquanto conhecimento, 

o estudo continua na intenção de mostrar a sua importância na vida da criança para a sua 

formação integral.

Sabe-se que a criança mantém contato com a música desde antes de nascer, pois na 

fase intra-uterina, ela já sente e ouve os barulhos que o próprio corpo da mãe produz. 

Depois do nascimento, no ambiente familiar e social, passa a estar rodeada por sons 

que ouve inclusive a música, que faz parte dos seres humanos, dessa forma interagindo com o 

ambiente sonoro que a envolve.

Diante disto é fundamental que a família estimule o contato com a música e diferentes 

sons, na intenção de despertar o interesse da criança pelo gosto musical.

De acordo com Brito (2003, p. 41) “O modo que as crianças apreendem e relacionam 

com os sons, no tempo-espaço, revela o modo como percebe, apreendem e se relacionam com 

o mundo que vem explorando e descobrindo a cada dia”.

Ressaltamos que o estudo em questão aborda a importância da música enquanto 

conhecimento e não somente como mero recurso durante as festividades, momentos de 

descontração ou no processo de ensino-aprendizagem, que apesar de válido, restringe a 

possibilidade do trabalho significativo com a música.

Diante da inquietação e questionamento acerca do trabalho desenvolvido com a música 

nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que a Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional juntamente com o ensino da Arte a torna obrigatória na escola, a música deve ser 

discutida e contextualizada, por esta razão resolvemos buscar por meio da pesquisa respostas e 

possíveis soluções para o problema em questão, as quais possibilitaram a reflexão e compreensão 
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dos fatos estudados, fatores que contribuíram com nosso crescimento pessoal e profissional.

A pesquisa aborda claramente a concepção de Brito que incentiva a Educação Musical, a 

fim de que todos tenham acesso aos bens produzidos pela humanidade, que investe na música 

como instrumento socializador e didático, apoiando o trabalho com a diversidade de gêneros 

musicais e instrumentos, para que seja reconhecida, valorizada e respeitada a cultura brasileira 

e de outros povos. 

Este estudo aborda a escola como local que deveria reconhecer a música enquanto 

conhecimento e desenvolver um trabalho significativo.

Desse modo, depreendemos que a escola tem o papel fundamental de propiciar à 

criança o contato com a música de diferentes formas, reconhecendo e valorizando-a enquanto 

conhecimento, com linguagem e estrutura própria.

Ao trabalhar com a música de forma crítica, visando a formação integral da criança das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental, a escola possibilita ao mesmo tempo que ensina, que a 

criança tenha a oportunidade de ser um cidadão consciente e participativo. 

Desse modo a escola, que é uma pequena parte da sociedade pode intervir de forma 

significativa e contribuir para o desenvolvimento da sociedade e vislumbrar um futuro melhor.

As possíveis soluções e respostas se concretizaram por meio da análise de canções 

do grupo Palavra Cantada, que de acordo com a concepção de Brito em consonância com os 

PCN-Arte, no que se refere à música, foram consideradas músicas de qualidade e adequadas 

para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, pois além de contemplar as habilidades musicais, 

favorecem o desenvolvimento afetivo, emocional, social, motor, cognitivo etc, ou seja, o integral 

da criança.

Para o desenvolvimento da análise dos dados foram considerados os seguintes aspectos: 

respeito à diversidade cultural e aos diferentes gêneros, o fazer musical, compor, improvisar e 

interpretar e conhecer os parâmetros do som.

O estudo contribuirá de forma significativa para o universo científico, devido às 

poucas pesquisas desenvolvidas nessa área e pela falta de reconhecimento e valorização 

da música enquanto conhecimento nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, contribuindo 

conseqüentemente com o trabalho docente.

A MÚSICA E A CRIANÇA
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A música é um elemento presente desde os primórdios da humanidade, mesmo que de 

forma inconsciente. 

O homem primitivo antes mesmo de falar emitia sons durante sua formação vocal, na 

qual aos poucos os sons foram se transformando em música. 

Na vida da criança não é diferente, pois segundo Brito (2003, p. 35):

O envolvimento das crianças com o universo começa ainda antes do nascimento, pois 
na fase intra-uterina os bebês já convivem com um ambiente de sons provocados pelo 
corpo da mãe. [...] Os bebês e as crianças interagem permanentemente com o ambiente 
sonoro que os envolve e logo – com a música, já que ouvir, cantar e dançar são atividades 
presentes na vida de quase todos os seres humanos, ainda que de diferentes maneiras. 
Podemos dizer que o processo de musicalização dos bebês e crianças começa esponta-
neamente, de forma intuitiva, por meio do contato com toda a variedade de sons do coti-
diano, incluindo aí a presença da música.

O ambiente familiar e social proporciona diversos contatos com o som, possibilitando 

conhecimentos que favorecem o processo de musicalização, já que musicalizar torna  a criança 

sensível e capaz de captar , apreciar e criar, por meio dos fenômenos sonoros, assim auxiliando-a 

no processo de desenvolvimento.

O contato com a música engloba vários aspectos do desenvolvimento humano presente 

no seu dia-a-dia.

Nas diversas situações do cotidiano somos envolvidos por diferentes sons, ouvimos 

falas, músicas, o toque do telefone, o tic-tac do relógio, o ronco do papai, as palmas, os sons 

produzidos por animais, carros, aviões etc, enfim, tudo que soa é som. 

Segundo Brito (2003, p. 27)

A música não é uma técnica de compor sons (e silêncios), mas um meio de refletir e de 
abrir a cabeça do ouvinte para o mundo. [...] Com sua recusa a qualquer predeterminação 
em música, propõe o imprevisível como lema, um exercício de liberdade que ele gostaria 
de ver estendido à própria vida, pois “tudo o que fazemos” todos os sons, ruído e não-sons 
incluídos é “música”.

(Apud CAMPOS A., in CAGE J., 1985-prefácio, p. 5)

A todo o momento temos contato com sons simultâneos, que favorecem o desenvolvimento 

da inteligência e interação da criança com o meio.

Dessa forma, é de fundamental importância que desde o nascimento da criança, a família 

estimule o contato com a música e diferentes sons, na intenção de despertar o interesse pelo 
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gosto musical.

Nos três primeiros anos de vida, a criança imita os movimentos, principalmente os 

sonoros, explorando a voz e o próprio corpo, ampliando continuamente seu universo musical.

Nessa fase há um interesse maior por materiais sonoros como: pandeiro, tambor, 

chocalho etc. A partir do acesso a esses materiais ou outros, a criança passa por um processo 

de descobertas de diferentes tipos de sons.

Portanto de acordo com o Referencial Curricular Nacional (1998, p. 51): “[...] o que 

caracteriza a produção musical das crianças neste estagio e a exploração dos sons e suas 

qualidades são: altura, duração, intensidade e timbre [...]”.

Já a criança a partir dos três anos de idade aproximadamente, passa a focar o seu 

interesse no jogo com movimentos e ritmos conduzidos por músicas.

 Nesse estágio além da criança voltar o seu foco para o jogar, ela também esta mais aberta 

para ouvir diferentes gêneros e estilos musicais, favorecendo o desempenho em improvisações  

de suas próprias produções.

O que é valorizado nessa faixa etária é que a criança não quer mais só manipular e 

imitar, mas ouvir, dando ênfase a melodia o que favorece a construção de seu repertório musical, 

pois memoriza com facilidade. 

A partir dessas vivências, a exposição ao meio musical e sonoro proporcionará no interior 

da criança a abertura de inúmeras possibilidades de contemplar a música, favorecendo a sua 

formação integral.

De acordo com Gardner (1997, p.105), a música favorece no processo de desenvolvimento 

integral do ser, a partir dos seguintes aspectos:

•	 Desenvolvimento da manifestação artística e expressiva da criança;

•	 Desenvolvimento do sentido estético e ético;

•	 Desenvolvimento da consciência social e coletiva / ética;

•	 Desenvolvimento da aptidão inventiva e criadora;

•	 Busca do equilíbrio musical;

•	 Reconhecimento dos valores afetivos.

O desenvolvimento da manifestação artística e expressiva da criança se faz presente 
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quando expressa suas idéias e sentimentos positivamente por meio da construção de seu 

conhecimento sobre a música.

A partir do momento em que a criança cria e compreende a música,  possibilita com que 

a mesma analise criticamente o conceito de belo e estético, não deixando influenciar-se com 

aquilo que pode atrapalhar o seu desenvolvimento e impedir o discernimento quanto a qualidade 

das músicas.

A coletividade proporciona a interação de idéias e influências, na qual é necessário um 

exercício de cooperação em busca de um objetivo comum.

A música quando trabalhada no coletivo, favorece a criança ser mais comunicativa, e 

permite que ela aprenda a respeitar as regras no convívio social, o tempo de falar e de ouvir, a 

vontade e o gosto musical do outro.

Ao familiarizar-se com diversas experiências musicais como a produção de sons, a partir 

de instrumentos musicais sonoros ou realizados com o próprio corpo e a escuta de vários estilos 

musicais, a criança se torna mais versátil e criativa passando a ter domínio das linguagens 

musicais para construção do seu conhecimento.

Esses diversos contatos possibilitam a criação, composição e improvisação, aperfeiçoando 

a maneira de verificar suas produções musicais e a daquele que fazem parte do seu grupo, de 

forma critica e reflexiva.

A música além do saber-fazer contribui para a busca do equilíbrio emocional e valorização 

das emoções e sentimentos humanos.

Portanto o contato com a música permite a construção de vínculos afetivos no próprio 

reconhecimento de si mesma.

A criança constrói o seu próprio conhecimento em música compondo, improvisando, 

interpretando, a partir de uma proposta pré-estabelecida por ela, sendo necessário respeitar 

cada etapa do seu desenvolvimento compreendendo que o processo de construção em música 

resulta da interação com o meio, “[...] num ambiente de amor, afeto e respeito [...]”, afirma Brito. 

(2003, p. 46)

Um trabalho pedagógico-musical requer um contexto que compreenda a música como 

conhecimento fazendo parte desse processo de construção o perceber, sentir, experimentar, 

imitar, criar e refletir, visando a formação integral da criança, pois “[...] a educação musical não 

deve visar a formação de possíveis músicos do amanhã, mas sim a formação integral da criança 
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de hoje”. (BRITO, 2003, p. 46)

Se a criança cria a partir da interação com o meio, é necessário oferecer à ela subsídios 

para que possa se desenvolver musicalmente.

Mas para tanto o educador antes de tudo precisa ser um pesquisador, um ouvinte  

sensível e um bom apreciador da música, seja ela atual, ou de outros lugares e épocas. Não 

se esquecendo de valorizar o repertório musical que as crianças carregam, pois como dito 

anteriormente nesse capítulo, a criança mantém contato com a música desde antes de nascer, 

desse modo faz-se necessário valorizar as vivências e experiências de cada uma.

Quando é propiciado à criança o contato com diferentes tipos de músicas, permite que ela 

venha a ter boas referências musicais, o que favorecerá na sua formação integral e possibilitará 

que se torne um ser sensível e crie hábitos de ouvir música dentro e fora do contexto escolar.

Muitas vezes a música é ensinada de forma mecânica, oferecendo a criança o fazer-

pedagógico, ou seja, “um método, um instrumento e muitos já esperam “maravilhas” ao final do 

primeiro mês de estudo, sem que haja antes um trabalho através do qual a criança possa ouvir, 

escutar, perceber, descobrir, imitar, repetir os sons, isto é, constituir um conhecimento sobre 

música”, é o que nos afirma Jeandot (1993, p. 20).

Diante disto, faz-se necessário compreender que a criança precisa experimentar, criar, 

inventar etc, para que aos poucos com um trabalho diferenciado, que apesar de valorizar o fazer 

da criança, não deixe de ter seu caráter pedagógico e objetivos à se alcançarem. 

Segundo Jeandot (1993, p. 21):

Ao educador caberá enriquecer seu repertório musical com discos e materiais para se-
rem explorados, observar o trabalho de cada criança e planejar atividades que envol-
vam músicas de diferentes povos, e diferentes épocas, de diferentes formas e diferentes 
compositores etc. Seu trabalho deverá ser criativo, despertando a motivação da criança, 
imaginando novas possibilidades de aprendizados e facilitando as atividades dos alunos, 
quando solicitado. 

O trabalho do educador deverá ser criativo, despertando a motivação da criança, 

proporcionando um aprendizado que desperte uma escuta sensível e ativa, ou seja, o senso 

musical, no qual a criança seja capaz de sentir, viver e apreciar a música. 

 Jeandot (1993, p. 21), afirma que:

[...] a escuta envolve interesse, motivação, atenção. É uma atitude mais ativa que o ou-
vir, pois selecionamos no mundo sonoro, o que nos interessa. Dessa maneira podemos 
perceber na música seus elementos constituintes, como notar os timbres, o andamento, 



347

o ritmo etc.

Consideremos que é fator fundamental sempre estimular as crianças a fazerem sua 

própria pesquisa, dessa forma há o enriquecendo do seu repertório musical, a construção da sua 

própria música e a contribuição com sua aprendizagem no todo, conseqüentemente favorecendo 

a sua formação integral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo realizado, evidenciou-se que a música ao ser reconhecida e valorizada 

enquanto conhecimento, com sua linguagem e estruturas próprias, exerce grande importância 

para a formação integral da criança das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. E que as canções 

do grupo Palavra Cantada, fazem parte dessa proposta, para um trabalho de qualidade.

A música, como já sabemos, faz parte do ser humano e por ser lúdica e propiciar 

momentos prazerosos, exerce grande influência na vida das crianças, favorece as habilidades 

musicais, o desenvolvimento afetivo, emocional, social, motor, cognitivo etc, o que torna inegável 

a sua importância.

A escola que em seu dia-a-dia proporciona o acesso da criança as diversas músicas e 

instrumentos musicais, inclusive aqueles que ela não teria oportunidade de conhecer fora do 

contexto escolar, possibilita o conhecimento e a valorização da sua cultura e de outros povos, 

além de seu desenvolvimento como um todo.

Porém, para que a escola consiga realizar um trabalho significativo, é necessário 

desenvolver a música de forma crítica e lúdica, para que ao ter contato com a musicalização a 

criança também sinta prazer no que faz, contribuindo desse modo para que adquira gosto pela 

música e pela escola.

Dessa forma, ao desenvolver-se um trabalho consciente, significativo, específico e 

diferenciado com a música, visando todos os aspectos, a criança tem a oportunidade de se 

tornar um ouvinte sensível e de aprender a desvelar aquilo que está por trás do que vê ou ouve, 

observando o mundo com novos ares, contribuindo conseqüentemente, para que também ela 

se torne crítica, ao avaliar suas produções e as dos outros, fator primordial, que a acompanhará 

por toda a vida.

A musicalização que não tem por objetivo formar músicos e sim proporcionar contando 
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com a apreciação musical, possibilitando à criança tornar-se um ouvinte sensível ao mundo 

sonoro.

Diante disto o educador tem papel fundamental de possibilitar o acesso, mediar pesquisas 

e buscar conhecimentos sobre a música, com linguagem e estrutura própria. 

É importante apresentar os diversos estilos musicais de diferentes povos e culturas, 

não esquecendo de valorizar principalmente a cultura brasileira, que é rica em diversidade e 

significado, selecionando músicas de boa qualidade.

Em suma, o trabalho conseguiu satisfazer as necessidades momentâneas propostas, 

porém, acreditamos que para que a música seja realmente desenvolvida de forma efetiva, 

seria necessário investir ainda mais na formação dos educadores das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, para que os mesmos possam trabalhar e de fato dominar a linguagem musical. 

Talvez assim, o desenvolvimento nessas áreas específicas fosse maior, pois é muito mais fácil 

realizar um trabalho de qualidade, quando se tem vínculo com as crianças e sabe-se do que 

cada uma precisa para desenvolver-se integralmente.

Nesse contexto, entendemos também que seriam necessárias Políticas Públicas 

adequadas que suprissem as expectativas do educador, para que assim fossem contemplados 

os momentos de formação nessa área.

Desse modo deixamos a contribuição, para que as pessoas que estejam comprometidas 

com uma educação musical de qualidade, possam usufruir dessa pesquisa e analisá-la 

criticamente, para a partir disto levantar novas questões a serem discutidas.
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TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA NO BRASIL NA DÉCADA 30 – MÁRIO DE ANDRADE E OS 
PARQUES INFANTIS

PAULA LEME DE SOUZA

RESUMO

O artigo a seguir pretende debater, de uma perspectiva filosófica e mediante uma abordagem filosófico-educacional, 
as relações entre o processo epistemológico específico da produção do conhecimento musical dentro do metodologia 
criada por Zoltan Kodály ,e o processo propriamente pedagógico ocorrente na situação de ensino/aprendizagem 
e o processo antropológico de formação do sujeito educando que acontecia no Brasil,nos Parques Infantis,projeto 
educacional criado e desenvolvido por Mario de Andrade e as interligações entre os dois se é que elas existem. Lida com 
a hipótese de que os dois partem de elementos comuns como perceber e teorizar a educação efetiva como construção 
do desenvolvimento humano do educando através do contato com as diversas Artes,principalmente a música que 
deve iniciar-se desde a primeira infância e ter contato com o folclore e com a cultura popular nacionalista,cultura 
esta que tenha importância e reconhecimento do senso comum do ser humano em todas as partes do mundo.Tendo 
apenas como base os processos epistêmico-psíquico-pedagógicos. Conclui que os processos de construtividade 
presentes nas situações de produção do conhecimento e de realização do ensino/aprendizagem tanto no método 
Kodály como nos Parques Infantis só se legitimam como mediadores da educação quando marcados também pela 
historicidade típica da prática real que constitui a substância do próprio existir concreto dos homens. Reforça sua 
conclusão, mostrando que,  ao assumir estas perspectivas, o pensamento musical do sentido da  educação em seu 
vínculo aos processos socio-culturais envolventes se faz necessários e totalmente apropriados estando atualmente 
nas grades curriculares de diversas culturas  mundiais. Demonstrando pelos relatos e registros pesquisados dos 
dois caminhos de educação apresentados , resultados positivos alcançados,além consenso das duas visões quanto 
ao importante papel que a cultura em geral e a linguagem, em particular, desempenham no processo de construção 
da subjetividade, graças à internalização, articulando significativamente as dimensões artísticas e epistêmicas com 
as dimensões pedagógicas e culturais.

Palavras-chave: Conhecimento; Ensino/Aprendizagem Musical; Historicidade; Mario De Andrade.

INTRODUÇÃO

Partindo de alguns autores, pensamentos e visões da estética da música e da educação 

musical,temos Reimer que justifica a estética formalista como não adequada para uma filosofia 

da educação musical.Considerando que o formalismo se posiciona contrariamente a uma 

estética das emoções, onde a arte é tida como uma experiência intelectual de reconhecimento e 
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apreciação da forma.As emoções e  os sentimentos não podem ser incorporados à música,pela 

não correspondência entre  beleza não-artística do mundo e a beleza encontrada na arte,desta 

forma, sua principal aplicação no formalismo e na música é observada na política de ensinar o 

talentoso, ao mesmo tempo em que se fornece entretenimento musical para a massa popular 

restante.Nota-se alguns princípios que a educação musical se torne educação estética e para 

tanto a mesma deve ter a pluralidade seletiva  e  utilizar-se de material musical variado, ter 

expressividade orientada e oferecer condições para o sentir do poder expressivo da música, 

assim como o formalismo sensível e a  sensibilização para elementos da música que propiciam 

insights do sentimento humano.Ter uma linguagem adequada, descritiva e nunca interpretativa, 

além de não dever estipular quais emoções sentir. 

Neste caminho, a experiência da educação estética como educação do sentimento, 

sugere que a educação musical seja  a educação do sentimento humano e que sua valia se 

encontra no enriquecimento da qualidade de vida das pessoas, por intermédio do enriquecimento 

das visões da natureza do sentimento humano. O tipo de música mais apropriada para um 

suposto “enriquecimento da qualidade de vida” e assim da educação musical estética seria a 

boa obra de arte,aquela cujas características estéticas são bem sucedidas em capturar o senso 

de humanidade. É possível notar que o conceito de educação estética, apesar de afirmar a 

apreensão das características  estéticas de uma obra de arte oferece uma “experiência de” 

sentimento mais que uma “informação sobre”,de outra forma demonstra sua busca por uma 

compreensão estética significativa que esconde as conformações ideológico-culturais presentes 

em uma obra musical. Sendo o educando inserido à diversidade musical (se tanto), mas não 

introduzido na vida de uma cultura musical, nos saberes, crenças e valores e uma prática musical.

Á confrontar o conceito de educação estética de Remier  Benntt, que considera  a 

educação estética uma “educação do sentimento”,  no livro Music Matters (1995) David Elliott 

apresenta a idéia que assim como a experiência musical é geradora de integração e auto-estima, 

a educação musical proporciona valores como crescimento individual e autoconhecimento. E 

neste ângulo de visão, o desenvolvimento da musicalidade aceita a participação construtiva no 

complexo de expressões/impressões do próprio aprendiz e dos outros. Onde a escola que nega a 

educação musical sistemática, está negando ao aluno as chaves cognitivas para uma fonte maior 

de valores fundamentais da vida. Mais voltado para a  educação musical integradora do fazer/

ouvir música criativamente, Elliott apresenta a música como objeto e no conceito de educação 
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estética transforma a música em mero objeto de apreciação, desvalorizando a performance e 

da criação do aluno e dando ênfase no consumo musical e não no fazer musicais ativos e 

artísticos,separando apreciação e produção musical.

Onde a música não deveria ser uma coleção de objetos estéticos autônomos e a 

performance deveria estar no centro da educação da linguagem musical, envolvendo um tipo 

especial de aprendizagem. A experiência estética identifica a educação musical como a educação 

estética identificaria as qualidades estéticas da música,sendo a mesma fonte única em si do valor 

e do foco da educação. Desta forma a passividade do receptor, a diminuição da possibilidade 

da atividade artística enquanto força vital e relacionada às experiências de vida e a percepção 

na educação estética,estariam voltadas para os estímulos e respostas dos ouvintes somente 

quanto às qualidades estéticas e a não-conexão dos sons musicais a outras áreas humanas. 

Além de uma homogeneidade na diversidade musical,quanto à percepção de uma 

coleção de obras musicais não seriam padrões de escuta, ao contrário, buscariam uma 

diversidade musical que envolveria diversos tipos e combinações de expressão, sentidos e 

informações musicais. Existindo a proposta de uma visão multidimensional das obras musicais, 

baseados na interpretação, design musical, tradições e padrões, expressões musicais de 

emoção, representações musicais e informação cultural-ideológica e tendo um pequeno 

destaque à interpretação das obras, que deveriam ser compreendidas enquanto performances, 

músicos e ouvintes em ação, expressando musicalmente emoções iniciando-se na prática e nas 

representações musicais,mesmo que nem todas as obras incluam representações musicais do 

mundo concreto. 

Ainda de acordo com David Elliott , o meio mais adequado para desenvolver a compreensão 

das obras musicais, é na busca do ensino de desafios significativos e em situações de ensino-

aprendizagem que sejam aproximações reais de culturas musicais para os educandos. Onde 

a escola estaria encenando uma abordagem multicultural do fenômeno musical e os alunos e 

possibilitando que ocorra pelo aluno o aprendizado do conceito de que a musica  que é uma 

prática humana diversificada local, regional e nacional,sendo a educação musical responsável 

em apresentar a música enquanto prática multicultural,diversificada e comprometida com os 

objetivos maiores que apenas uma educação centrada no ser humano. Evidentemente, neste 

processo o grau de musicalidade do aluno e a atenção dedicada ao seu universo musical mais 

próximo era considerado e esta diferença  se apresenta em uma educação estética estruturada 
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na sensibilização e no reconhecimento de significados estéticos.

Enquanto uma educação musical  for baseada no fazer musical e na inserção multicultural 

propiciará  o desenvolvimento da criatividade e a valorização da diversificação cultural e social, 

tendo este “reconhecimento” de culturas não como uma espécie de legitimação elitista que se 

daria pelo olhar distanciado do turista, mas como uma absoluta valorização do semelhante,que 

só é inteira quando há uma imersão na prática musical e na aceitação cultural dos diversos 

saberes e crenças.

A ultima visão sobre estética a ser apresentada neste artigo sobre estética na educação 

musical é a de Murray Schafer. Nela os alunos não são estimulados pela escola a criar e nem 

a ouvir criticamente,mas sim no dever da existência de espaços para uma comunidade de 

aprendizes, e que neste espaço exista e conviva entre si escutas de obras musicais e produção 

artística musical individual, menos voltada à compreensão estética,porém bem comprometida 

ao fazer musical. Tendo presente em muitas estratégias do ensino musical a preocupação com 

o desenvolvimento afetivo-cognitivo do aluno, demonstrando a necessidade do fazer musical  

no centro da metodologia empregada em sala de aula. Do contrario o risco de passividade e 

monotonia poderia tomar conta do espaço escolar, ficando em questão as possibilidades de 

ensinar as alegrias da música, considerando as regulamentações oficiais de alguns países, onde 

a educação musical existe como componente curricular.

A Música é uma prática humana diversificada. Muito embora a  sua pluralidade seja 

incentivada por Bennett, Reimer, Elliott e Schafer. O entendimento das circunstâncias artístico-

histórico-culturais se torna importante para a compreensão de obras musicais,e do contexto 

educacional o qual se encontra. Os autores Bennett, Reimer, David Elliott e Murray Schafer 

foram citados por suas abordagens significativas a respeito do valor de uma filosofia da educação 

musical. Eles possuem em seus estudos sobre o tema certamente um rompimento com 

paradigmas do senso comum quanto ao ensino de música nas escolas.  Com isso, trazem uma 

proposta de reflexão para o profissional de pedagogia musical, que leva com que seja pertinente 

os seguintes relatos e conclusões sobre dois educadores e artistas musicais, contemporâneos, 

e com idéias que modificaram a realidade educacional em seus países.

Para tanto se faz necessário um panorama dos movimentos recorrentes na década de 

20 e 30 no Brasil e na Europa Ocidental.



355

CONSTRUTIVISMO EUROPA ORIENTAL

 

O construtivismo, enquanto movimento artístico, se centralizou na Europa Oriental, 

principalmente na Ex-URSS, entre 1913 e 1930 e estava diretamente fundamentado na ideologia 

marxista. Os artistas tinham como objetivo provir uma contribuição social e suprir as necessidades 

físicas e intelectuais da nação.

Nota-se uma visão extremamente nacionalista (típica dos regimes comunistas), assim 

como a utilização de formas geométricas simples, construindo narrativas e representações através 

de cartazes, ilustrações de livros e revistas e projetos arquitetônicos. Era criada uma conexão 

entre arte, técnica e tecnologia, através da estética anti-naturalista e da ordem matemática 

utilizada pelos artistas. Este se tornava um designer criativo, trabalhando junto com cientistas e 

engenheiros. Uma pintura ou escultura, para o construtivismo, era vista como uma construção 

e não como uma representação, sendo a construção da obra muito mais valorizada do que a 

composição da mesma.  (vide exemplos em anexo)

MODERNISMO

Neste mesmo período, na Europa Ocidental, encontra-se o Modernismo que,  enquanto 

movimento artístico, foi a mais radical ruptura com o passado na história da arte. Ele era contrário 

ao Realismo, que era considerado simples e prosaico, e vinha em busca da beleza de si mesmo, 

do exótico e da arte como única finalidade. Nas artes em geral, mas principalmente na música, 

nota-se a busca da pureza dos meios de expressão e um desinteresse para com a realidade 

concreta, dando livre curso aos impulsos e aos sentimentos dos artistas. Essa prática rejeitava as 

ideias e formas antigas e se baseava em princípios autônomos, revolucionários e individualistas. 

Compositores que se consagraram modernistas foram Mahler, Schöemberg e Stravinsky, com 

suas obras atonais, dodecafônicas e serialistas .

No Brasil, o modernismo é marcado pela Semana de Arte Moderna, que ocorreu em no 

Teatro Municipal de São Paulo em 1922. Seus protagonistas foram Mario de Andrade, Oswald de 

Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfati, Victor Brecehret, Villa Lobos e Guiomar Novaes. 

“Mário [de Andrade] criticava, com virulência, as escutas das elites ainda presas ao ima-
ginário musical da Belle Époque, vistas como “ignorantes”, em especial, as mulheres que 
freqüentavam o Municipal para exibir as suas jóias ou mostrar os seus vestidos, visando 
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aplaudir artistas já consagrados pelo público burguês  internacional, como Enrico Caruso 
ou Beniamino Gigli.” 

Após diversas viagens para a Europa, estes artistas trouxeram para o Brasil uma nova 

forma de encarar a arte e romperam com as regras pré-estabelecidas pela cultura. O movimento 

ridicularizava o parnasianismo – que cultuava a poesia formal e estava em voga na época – e 

propunha uma renovação radical na linguagem e nas formas, marcando assim, a ruptura definitiva 

com a arte tradicional. Como constatou Arnaldo Contier, este era um momento de intensificação 

da construção de um projeto nacionalista, calcado na pesquisa folclórica, considerado a única 

fonte verdadeira da fala autêntica do povo brasileiro.

 “Em l921, Mário admitia a existência da música nacional no inconsciente do povo anôni-
mo, inculto, advertindo que, em raras experiências, essa brasilidade havia aflorado na 
área semierudita ou popular, como em algumas peças de Marcelo Tupinambá, Ernesto 
Nazareth, Chiquinha Gonzaga, ou erudita – Heitor Villa Lobos (Suíte brasileira, Choros 
n°1). Logo, o projeto modernista no campo da música erudita era marcadamente utópico , 
conforme o pensamento marioandradiano. (...) Nessa fase de construção do modernismo  
nacionalista, o compositor deveria necessariamente inspirar-se nas formas e nas técnicas 
do cancioneiro folclórico, hamonizando-se com os critérios técnico-estéticos oriundos da 
musica européia (neoclassicismo, modalismo, polirritmia, politonalidade). Essa busca da 
especificidade do popular e do nacional poderia favorecer a independência cultural do 
Brasil em face dos principais pólos musicais europeus.” 

PARQUES INFANTIS

Os  Parques Infantis do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo 

(PI) iniciaram suas atividades em 1935, na gestão de Mário de Andrade. Eles faziam parte de 

um projeto governamental de educação não-escolar para as crianças de 3 a 6 anos de família 

operária. Através deste projeto lhes é garantido o direito à infância, que consiste no direito de 

brincar, não trabalhar e se expressar das mais variadas formas e intensidades. Com isso lhes era 

proporcionado o exercício de todas as dimensões humanas (lúdica, artística, do imaginário etc.) 

o que os permitia construir um conhecimento espontâneo do imprevisto, da cultura infantil e fazer 

um intercâmbio com os adultos e suas culturas. Essa experiência educacional era o fundamento 

principal da pesquisa do folclore brasileiro realizada pelo poeta-educador e a diversidade étnica 

brasileira. Nela as crianças reviviam as tradições populares e, através da arte e dos jogos 

tradicionais infantis, tinham a possibilidade de ser criança, de viver a especificidade dessa fase 

da vida. Lá produziam cultura e conviviam com a diversidade da tradição nacional. O tríplice 

objetivo parqueano era: educar,assistir e recrear.
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As idéias de Mário de Andrade englobavam todas as faixas etárias e todas as camadas 

sociais. O poeta criticava os padrões de educação escolar da época, portanto, as atividades 

básicas no PI eram baseadas em rituais, músicas, danças e apresentações folclóricas. O lúdico 

estava presente juntamente com o artístico. Todas as diferentes formas de conceber o jogo 

coexistiam. Através de manifestações populares, folclóricas, artísticas e estéticas, a infância e 

o operariado estavam presentes consumindo e produzindo cultura. Com isso, Mario acreditava 

que eles estavam abrasileirando o país. 

O que hoje chamamos de circularidade cultural é a base da pesquisa folclórica feita 

por Mário de Andrade, que evidencia a constituição da identidade brasileira e o ingresso na 

modernidade através do nacional, passando pela cultura popular e pelo resgate das tradições. 

Seu estudo era basicamente a criança do ponto de vista das  manifestações artísticas. 

Juntamente com jogo e brincadeiras, o folclore e as diferentes manifestações artísticas 

compunham as principais atividades do PI. Com isso as crianças participavam de um projeto de 

construção da cultura nacional. Mario evidenciava a importância de a criança não só aprender e 

consumir a cultura do seu tempo, mas também ser responsável pela produção da mesma, seja 

essa cultura a infantil de sua classe, seja reconstruindo uma cultural à qual ela tem acesso.

Mário tanto ensinou como aprendeu com as crianças. Ele gostava de contar histórias 

para elas e ouvir as que tinham para contar. 

“(...)os alunos são herdeiros de um conjunto de valores e práticas culturais, e devem apren-
der informações e habilidades relevantes que permitam a sua participação em atividades 
musicais cotidianas. As escolas são agentes importantes nesse processo de transmissão 
e a função do educador musical é a de introduzir os alunos em reconhecidas tradições 
musicais” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que, apesar de Zoltan Kodály e Mario de Andrade fazerem parte do mesmo 

período histórico, terem formação musical, estarem presentes dentre os nomes intelectuais e 

artísticos em suas nacionalidades e se nortearem por ideais básicos comuns, as realidades de 

política, tamanho de território, consciência histórica e cultural e condições sócias da Hungria e do 

Brasil eram bem diferentes. Por conta disso, as duas experiências em educação realizadas no 

mesmo período pelos mesmos autores,tiveram desenvolvimentos, realizações e resultados bem 

diferentes. Os dois compartilhavam de um conceito nacionalista, da necessidade da existência  de 
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elementos característicos de cada cultura para o desenvolvimento e rompimento principalmente 

da Arte com um plano totalmente imposto de modelos alheios a cultura local,mantinham como 

base de seus pensamentos educacionais,onde a música e a cultura de tradição oral de cada 

pais,sendo o folclore de grande ênfase para a confecção de uma Arte no Brasil considerada 

Moderna e na Hungria Construtivista. Pelos anexos citados percebe-se não somente na música 

e na educação mas também nas Artes Plásticas a presença constante das cores da bandeiras 

nacionais,a materialização em telas de características naturais e sociais de um tempo e momento 

histórico de cada país.

Mario de Andrade esteve envolvido na literatura, música, dança, catalogação de 

repertório brasileiro em pesquisas de campo, idealização de projetos educacionais como os 

Parques Infantis, escrevia para jornais e revistas da época sendo idealizador junto a outros 

artistas brasileiros da Semana de Arte Moderna,sendo formador de opiniões e divulgador da Arte 

e dos Artistas de seu tempo.

Kodály além de grande músico, conjuntamente Bela Bartock conseguiu catalogar por 

pesquisa de campo todas as canções Folclóricas Húngaras, passar por registro gráfico (partituras) 

para o papel e por gravações o áudio das canções pesquisadas e serem tidas como registro 

cultural da Hungria  e partilhar de um desejo de ensinar musica partindo destas canções. Com 

isso as melodias foram inseridas em uma metodologia de ensino musical,criada por ele e que 

hoje é utilizada por todo  o território Húngaro onde não existem leigos musicais e por diversos 

países que acreditam nesta forma de metodologia para o ensino de crianças,tendo a voz como 

instrumento principal e o corpo como instrumento de percussão e vivencia para o conhecimento 

cultural,verbal e real da musica como linguagem, passando pela registro universal gráfico da 

música e fazendo com que a mesma pertença a todos e que sejam adquiridas em conjunto com 

a sua língua mãe o Húngaro.

Os dois pensadores e idealizadores de cultura tanto no Brasil como na Hungria 

compunham da idéia de ensinar através de sua própria cultura e do que faz sentido a cada um. 

No entanto Kodály, conseguiu abranger uma esfera muito maior de recursos e linguagens.Fora 

isso seu pais o apoiou e manteve a metodologia desenvolvida utilizada ate hoje na disciplinas de 

musica,ministradas desde a educação infantil até o ensino fundamental como disciplina curricular 

obrigatória.  No Brasil, com Mario de Andrade foi diferente,não se sistematizou uma metodologia 

apenas musical, mas um pensamento educacional que englobava as diversas Artes para a 
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não fragmentação do individuo, até os dias atuais se tem nas bases e projetos de Mario algo 

possível de ser realizado e com grandes chances e momentos de desenvolvimento integral do 

educando, atingindo o objetivo inicial que é oferecer educação para as crianças assim como um 

espaço sadio para que elas fiquem enquanto seus responsáveis estão em horário de trabalho. 

Porém políticas publicas brasileiras acabaram por revisar as praticas dos Parques Infantis e 

por optarem pela existências atuais de creches onde as crianças convivem com “cuidadores” 

e sem preocupação quase que nenhuma pela perpetuação da cultura como algo inerente e 

necessário para consolidação do ser humano. Os registros de musicas folclóricas feitas por 

Mario de Andrade hoje são de difícil acesso e bem pouco pesquisadas ou utilizados a não ser 

conhecidos e mencionados pelas “Cirandas”que foram harmonizadas por Villa-Lobos e passam 

a permear o universo infantil brasileiro.

Fez e ainda faz muita diferença entre Hungria e Brasil,  as conotações de caráter 

político, a falta de capacitação pedagógica adequada  para implantação de uma metodologia 

educacional e isso se acentua com a percepção do tamanho do território nacional brasileiro e 

da diversidade cultural e financeira das regiões do pais,percebendo-se a falta de metodologia 

de ensino suficientemente estruturada,quem sabe agora com a nova lei que deve ser executada 

ate final do ano de 2012 onde a música volta a ser disciplina obrigatória desde a educação 

infantil ate o ensino médio nas escolas do pais.Considerando o descompasso nas linguagens e 

nomenclaturas de movimentos e Arte entre Brasil e outros países, quem sabe neste momento é 

possível a constatação da importância da musica como linguagem para a educação e currículo, 

assim como das diversas aéreas da Arte e o mínimo conhecimento de  cultura e nacionalidade 

de Brasil, para que assim seja possível o conhecimento e reconhecimento de sua cultura para 

que assim haja o respeito,compreensão de outras culturas mundiais e desta forma exista um 

caminho para a unificação do ser e da educação em sua totalidade.

Dentro deste contexto a estética que mais se enquadra nos dois pensamentos,tanto de 

Mario de Andrade quanto de Kodaly, das apresentadas anteriormente é a estética pensando 

a “educação do sentimento”,  onde Elliott apresenta a idéia da experiência musical como 

geradora de integração e auto-estima,  proporcionando valores como crescimento individual 

e autoconhecimento. Estando o desenvolvimento da musicalidade interligado a expressões/

impressões do próprio aprendiz e dos outros. Sendo o papel da escola oferecer educação musical 

como chaves cognitivas para uma fonte maior de valores fundamentais da vida ,integrando praticas 
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no fazer e no ouvir musical criativamente.Sendo a  música uma prática humana diversificada 

e seu entendimento artístico-histórico-culturais,funções ideais para a compreensão das obras 

musicais, do contexto educacional e do período histórico seja na Arte ou cronologicamente onde 

se encontra. Apresentando um embate com paradigmas do senso comum quanto ao ensino de 

música nas escolas,optando por uma educação reflexiva e totalmente significativa.
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PROCESSOS DE LEITURA NA APRENDIZAGEM INFANTIL 

RENATA LIMA DURÃES 

RESUMO

Este artigo procura investigar como vem se desenvolvendo as várias concepções relacionadas ao ensino de leitura. 
Por meio das pesquisas realizadas observa-se, que os conceitos para a definição do que seja o ato de ler, foi 
se modificando conforme o desenvolvimento de cada época histórica das diferentes sociedades. As mudanças 
ocorreram para atender as expectativas e necessidades de educação exigidas pela população que compunham 
cada sociedade, de acordo com o contexto histórico em que estavam inseridos. A metodologia utilizada foi variada 
pesquisas bibliográficas dos autores citados, para a formulação dos apontamentos que compõem as páginas do 
trabalho. Por meio de estudos realizados, procurou-se o direcionamento para a escolha, de quais estratégias para 
o ensino de leitura será mais adequada para atender as expectativas de aprendizagem nas séries iniciais do ensino 
fundamental. Com o objetivo de analisar como os alunos se relacionam com a leitura, verificar como os professores 
estão trabalhando a leitura em sala de aula, refletir sobre as metodologias de ensino de leitura desenvolvidas nas 
séries iniciais. Observa-se que durante muito tempo a tradição escolar atribui como conteúdo de leitura, o aprendizado 
de decifração. Ler, emitindo sons para cada uma das letras, era a situação que ilustrava a aprendizagem da leitura. 
Dessa forma concluímos que o ato de ler é importante na medida em que a sociedade necessita e se utiliza, cada 
vez mais, de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, que são essenciais para a inserção do indivíduo 
como cidadão no mundo da cultura, trabalho e relação social.

Palavras-chave: Leitura; Ensino; Aprendizagem; Séries Iniciais.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como tema as metodologias de ensino da leitura nas séries iniciais 

do ensino fundamental, que trata da problemática da leitura, que representa um importante 

instrumento de compreensão do mundo, objetivando analisar como os alunos se relacionam com 

a leitura, verificar como os professores estão trabalhando a leitura em sala de aula, refletir sobre 

as metodologias de ensino de leitura desenvolvidas nas séries iniciais. 

Neste estudo busca-se investigar como, vem se desenvolvendo as várias concepções 

relacionadas ao ensino de leitura. Por meio das pesquisas realizadas observa-se, que os conceitos 
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para a definição do que seja o ato de ler, foi se modificando conforme o desenvolvimento de cada 

época histórica das diferentes sociedades. As mudanças ocorreram para atender as expectativas 

e necessidades de educação exigidas pela população que compunham cada sociedade, de 

acordo com o contexto histórico em que estavam inseridos. 

Para tanto foram escolhidos vários teóricos que tratam sobre este assunto entre eles 

podemos destacar: Freire (1993); Solé (1998); Kleiman (2001), entre outros.

A metodologia utilizada foi variada pesquisas bibliográficas dos autores citados, para a 

formulação dos apontamentos que compõem as páginas do trabalho.

Por meio de estudos realizados, procurou-se o direcionamento para a escolha, de 

quais estratégias para o ensino de leitura será mais adequada para atender as expectativas 

de aprendizagem nas séries iniciais do ensino fundamental. Como devemos incentivar nossos 

alunos ao processo de interesse pela leitura, trabalhando com variados tipos de textos disponíveis 

como: jornais, revistas, histórias em quadrinhos, entre outros.

A questão a ser resolvida por meio dessa pesquisa é decidir quais as estratégias que irão 

pilotar a entrada na leitura para as séries iniciais do ensino fundamental. E sendo assim, vale 

a pena refletirmos um pouco sobre qual deveria ser a natureza dos textos a serem colocados à 

disposição dos alunos – leitores.

Desse modo, conseguir uma capacitação para compreender os diferentes tipos de textos 

que existem na sociedade e, assim, poder participar da dinâmica que é própria do mundo da 

escrita. Essa expectativa social deve ser assumida e cumprida pela escola por meio das ações 

docentes e das práticas curriculares, tendo os professores de observar criticamente o que ocorre 

em sociedade.

Se a nossa preocupação, em termos de meta ou objetivo, estiver voltada para a 

compreensão e crítica de aspectos da realidade, então os textos selecionados devem permitir os 

leitores a revelação objetiva desses aspectos, e não o seu apagamento ou mascaramento.

Desse modo, para alcançar esse objetivo o ensino de leitura não deve estar caracterizado 

em uma atividade mecânica de decodificação de signos lingüísticos, por meio de aprendizado 

estabelecido a partir do condicionamento estímulo – resposta (perspectiva behavorista – 

sknneriana). 

Essa concepção está centrada na visão estruturalista da linguagem que entende ser o 

texto o único portador dos sentidos de modo que o leitor não é concebido como sujeito ativo, 
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cabendo a ele apenas a função de descobridor do significado do texto.

Este artigo parte da hipótese que o bom leitor é aquele que, diante dos dados do texto é 

capaz de acionar os seus conhecimentos prévios para interpretá-lo. 

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 
possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente”. (Paulo Freire, 1993, p 11).

De acordo com o autor, o indivíduo, antes de aprender a ler e a escrever a palavra, já 

traz conhecimentos prévios da leitura que faz do ambiente em que vive, ou seja, sua “leitura de 

mundo”. A partir do momento em que ele adquiriu conhecimentos, de leitura e de escrita, sua 

visão de mundo irá se transformar, passando, assim, a fazer uma nova leitura de mundo, pois as 

novas informações contribuíram para a construção de novos conhecimentos.

Desse modo, pode-se concluir que há uma dinâmica entre os conhecimentos produzidos 

na escola e a realidade em que vive o aluno, portanto, para que a alfabetização seja significativa, 

o professor deve considerar o contexto social em que estão inseridos seus alunos.

A relevância dessa pesquisa justifica-se pela definição que durante muito tempo a 

tradição escolar atribuiu como conteúdo de leitura, o aprendizado da decifração. Ler, emitindo 

sons para cada uma das letras, era a situação que ilustrava a aprendizagem da leitura. Sabe-se 

que, atualmente, o conceito de leitura vai muito além desta visão tradicional “(...) aprender a ler 

significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós próprios, o que, mal ou bem 

fazemos mesmo sem ser ensinados”. (Martins, 1982 p.34). A partir dessas palavras, podemos 

dizer que mesmo um indivíduo que não tenha o conhecimento do código escrito é capaz de ler. 

Temos como exemplo os costumes indígenas, tais como: o significado de sua dança, as pinturas 

em seu corpo, a previsão do tempo etc. Eles estão realizando leituras a todo o momento.

Desde os primórdios, quando ainda não existia a linguagem escrita, o homem já realizava 

atos que podem ser considerados como leitura e que surgiram da necessidade de comunicação, 

por exemplo: os grunhidos, os gestos, pinturas na parede, tudo isso funcionavam como um 

código que, promovendo a interação entre as pessoas, também é um tipo de leitura.

No caso das crianças em processo inicial de alfabetização, o que se sabe é que antes 

mesmo de aprender a ler a criança já traz um conhecimento de mundo, que chamamos de leitura 

incidental, como por exemplo, ela não sabe ler a palavra, mas ela associa aquele objeto ou seu 

rótulo, ela já está lendo embora não domine a código linguístico.
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No caso das séries iniciais que é o objeto de estudo, descobre-se que nós, professores 

podemos e devemos incentivar nossos alunos ao processo de interesse pela leitura. Como? 

Trabalhando várias formas de texto disponíveis que o aluno conseguir desde rótulos dos produtos, 

jornais, revistas, entre outros.

Porque o que torna cansativo para os nossos alunos, principalmente das séries iniciais é 

aquele contato direto, digo somente com o livro didático.

A APRENDIZAGEM DA CRIANÇA

         

No segundo capítulo procura- se entender como a criança aprende a ler verifica-se que 

durante seu processo de aprendizagem é necessário  que, se sintam seguras amparadas ao 

cometerem erros em suas tentativas de leitura, para que não desanimem e desistam de aprender. 

Reconhecendo que errar faz parte do processo de aprendizagem.

Dessa forma para quem trabalha com o ensino de leitura é fundamental entender como 

se da os processos de leituras, para assim, adquirir os conhecimentos necessários que ajudaram 

na elaboração de estratégias de ensino de leitura para seus alunos. 

Faz-se uma reflexão sobre o ensino de leitura na escola. Mas como? Ensinar a fazer o 

quê? A compreensão é um processo altamente subjetivo, pois cada leitor traz a sua carga de 

experiência, que determinará uma leitura para cada leitor em momentos diversos. Ensinar a ler 

é criar uma atitude de expectativa prévia com relação ao conteúdo referencial do texto, isto é, 

mostrar a criança que quanto mais ela previr o conteúdo, maior será sua compreensão.

COMO A CRIANÇA APRENDE A LER?

Em 1960 e 1970, foi enfrentado um problema de leitura significativo, o saber-ler era 

confundido. Com a democratização do collége, ficou claro que saber decifrar era o mesmo que 

saber-ler. Os professores não mudaram muito essa realidade.

Procuraram-se, então, soluções para o aperfeiçoamento do ensino da leitura de maneira 

voluntária, com questionamentos sejam em poemas, receitas, interrogando a escrita. Segundo 

Jean Foucambert, é necessário discutir estratégias de exploração controlada pelo leitor, onde o 

observador dê sua opinião externa.
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Foucambert, a criança aprende a falar a partir de uma situação que envolve, atribuindo 

sentido aos que considera significado, elaborando hipóteses. Esse processo é imprescindível 

que se inicie pelo oral onde a criança pronuncia a palavra na ordem em que se apresentam o 

processo de exploração só é possível quando se ocorre o risco de errar. Para isso acontecer, é 

necessário que o professor trabalhe com aquilo que a criança já sabe, criando-se uma vivência 

provisória, que lhe permite antecipar os índices, ou seja, por exemplo, distinguir um cachorro de 

um gato ou isolar seu pai de todos os homens de bigode, levando o aluno a se ajustar a esse 

sistema.

Uma criança com 5 anos é capaz de criar significado, que em poucos meses falará até 

inglês. Desde o seu primeiro dia de vida, a criança apresenta essa facilidade em criar significado. 

Com isso, está pronta na escola, com a escrita que lhe é apresentada, com a diferença de 

que não se pode adivinhar, ligando a escrita ao que já é conhecido, através de erros a criança 

elabora, explica, teoriza e organiza suas práticas de leitor.

O que é o código? Para o autor, é o nome atribuído ao sistema abstrato que determina 

a grafia de uma palavra e sua pronúncia. Entretanto, é necessária uma reflexão em relação ao 

aluno, questionando como, e quando a criança aprende. Para isso, é preciso propor situações 

em que a criança reinvista seu novo saber em situações reais. Com amadurecimento da idéias 

dos professores, será possível evitar evoluções precárias e lentas. Dar formação de leitor, onde 

o professor de ensino fundamental tenha um treinamento e aperfeiçoamento da leitura para que 

o mesmo entenda melhor o processo de prática de leitura.

Tornar conhecidos os diferentes textos disponíveis. A escola deve orientar a criança a 

tornar-se leitor. Já os professores devem priorizar o escrito utilizado pela criança, observando as 

estratégias que esse aluno utiliza, ou seja, programas de televisão, textos da rua, da publicidade, 

história em quadrinhos etc. Tendo o professor como perito em textos. 

Entretanto, a leitura não é apenas tarefa da escola, é necessário estabelecer um 

intercâmbio entre o contato com os pais, com bibliotecas dentre outros.

Para uma política coerente, no Ensino Fundamental:

•	 Saber-ler por meios de avaliações, proporem estratégias;

•	 Criar um centro de circulação e produção, com livre acesso das crianças a bibliotecas, 

onde um professor que não esteja regente fique disponível para diversificar e ampliar os 
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encontros dos alunos com a escrita.

•	 Portanto, essas reflexões permitem analisar intervenções feitas nas diversas classes de 

alfabetização para que o professor possa estar fazendo boas escolhas, possibilitando 

para o educando uma interação com a informação teórica que lhe está faltando.

OS PROCESSOS DE LEITURA

Para explicar o processo de leitura numa perspectiva interativa Isabel Solé (1998), cita 

dois modelos hierárquicos ascendente - buttom up – e descendente – top down.

No modelo buttom up o processo de leitura ocorre de forma crescente do menor para o 

maior, perante o texto, o leitor processa seus elementos começando pelas letras, continuando 

com as palavras, frases de modo seqüencial e hierárquico que leva à compreensão do texto.

O modelo de ensino que tem como referência esse processo de leitura atribui grande 

importância a decodificação, pois defendem que sendo capaz de decifrar o código escrito o 

individuo irá compreender o significado do texto, não reconhecendo a participação ativa do leitor 

na construção do conhecimento, é um modelo centrado no texto, que não considera que inferimos 

informações para a busca de sentidos do que lemos.

O modelo decrescente – top down – nesse processo de leitura o leitor ao ler não procede 

a letra por letra, mas ativa seu conhecimento prévio fazendo inferências de informações que já 

sabe sobre o assunto lido e assim estabelece antecipações sobre o conteúdo do texto.

Assim a boa compreensão sobre o texto que será lido dependerá dos conhecimentos que 

o leitor já traz consigo, quanto mais informações tiver do assunto referente a leitura mais fácil será 

sua interpretação. As propostas de ensino baseadas nesse processo valorizam as habilidades 

de antecipação prévia e formulação de hipóteses sobre a leitura realizada, reconhecendo o leitor 

como sujeito ativo na busca de sentidos para o texto.

O modelo interativo não está centrado no texto e nem no leitor, mas reconhece a 

importância do uso dos conhecimentos prévios para a compreensão do texto. Sua concepção de 

leitura é de uma atividade de interação texto-leitor, para a construção de sentido o leitor atribui 

significados ao texto e dele extrai informações para assim construir novo conhecimento.

Ângela Kleiman (2001), ressalta que em seu trabalho sobre leitura vem se preocupando 

com questões teóricas e práticas, pois diz que para as ações práticas são necessárias boas 
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informações teóricas.

Kleiman descreve a leitura como um processo complexo. ”Como em outras tarefas 

cognitivas, como resolver problemas, trazer a mente uma informação necessária, aplicar algum 

conhecimento a uma situação nova”. 

Ou seja, ler é uma atividade que exige do leitor o engajamento de diversos fatores 

(percepção, atenção, memória) para que haja a compreensão do que se lê.

A autora diz que é necessário o conhecimento do processo de leitura para aqueles que 

trabalham com seu ensino. Dessa forma explica, como ele ocorre, exemplificando como o leitor 

o desenvolve durante a atividade de leitura.

Ela caracteriza o leitor que tem perfeito conhecimento sobre leitura como proficiente, 

aquele que é capaz de ler com competência. Esse sujeito é capaz de ler rapidamente, quando o 

assunto é de seu conhecimento, sendo assim uma leitura fácil para ele, porém se for assunto não 

familiar o processo de leitura se torna mais lento, mas não o impede de realizar a leitura.

As características observáveis são os movimentos dos olhos, não são contínuos, e às 

vezes param em determinado ponto do texto lido, no entanto a leitura prossegue adiante, e 

algumas vezes o olhar pode saltar de uma palavra para outra que está em uma frase adiante, 

com apenas uma passada de olhos na frase ele consegue fazer a leitura.

Já no leitor se essas habilidades como nas crianças que se encontra em processo inicial 

de alfabetização, não há a leitura contínua, pois se observa que elas tentem a ler as palavras 

de forma fragmentada até chegar ao todo, lendo as silabas separadamente para depois ler a 

palavra toda.

Desse modo existe maior dificuldade para compreender o que se lê, pois quando lemos 

criamos a imagem em nossa mente do objeto lido, no caso da criança só construirá essa imagem 

quando compreender a palavra totalizada.

A importância de refletir sobre os processos de leitura é entender que a leitura é processo 

linear e serial, onde há o passo a passo, desde os movimentos dos olhos à memória que guardam 

conhecimentos do assunto, que diz respeito à leitura realizada, que aguardam novas informações, 

juntamente com os conhecimentos ortográficos.

Dessa forma pode-se entender que no processo de leitura são engajadas diversas 

atividades, para que haja a leitura compreensiva, que o leitor proficiente é capaz de realizar. 

Ao ler é capaz de através do olhar decodificar as palavras escritas no texto, porem isso só não 
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basta para o entendimento, é necessário dar sentido ao que se lê, para isso deve ser acionado 

seus conhecimentos armazenados na memória, sendo utilizado também saberes ortográficos 

para uma boa leitura. Nesse processo foram exercidas as atividades de memória, atenção e 

percepção.

A autora aponta como fator para as dificuldades de leitura a passividade conduzida pelo 

material utilizado pelo professor, nas atividades de leituras com o livro didático, onde os alunos 

são conduzidos a concordarem com todas as informações de seu conteúdo sem argumentar.

Dizendo que “em suas práticas pedagógicas os professores interferem nas leituras como 

único interlocutor”. Onde as atividades utilizadas propostas pelo livro didático os conduzem a 

respostas pré-determinadas, não deixando oportunidades dos alunos se expressarem.

As conseqüências dessa passividade para os alunos são eles acreditarem não existir 

leituras diferentes para o mesmo texto. Eles passam a ler apenas para responder questões 

contidas no livro didático.

Salientando a necessidade dos conhecimentos teóricos para a tomada de decisões 

conscientes nas práticas pedagógicas. Kleiman diz que, “a adoção superficial de um modelo, 

conjunto de pressupostos, ou crenças não traz consigo as mudanças profundas que garantem 

uma ação coerente”.

Dessa forma conclui-se que é preciso que o professor antes de desenvolver determinado 

método de ensino deve procurar interesse sobre suas informações teóricas, para que assim 

possa desenvolver-las em sua ação prática.

A autora enfatiza a importância dos dados empíricos para o conhecimento da realidade 

que é a base para o desenvolvimento da ação prática do professor. As pesquisas realizadas têm 

por objetivo a busca de fundamentação teórica, para tanto foram propostas algumas atividades 

para alunos de ensino fundamental. Uma delas era o preenchimento de textos lacunados, onde 

através do contexto da frase deveriam colocar a palavra que faltava para completar o texto. Na 

realização da tarefa eles deveriam compreender a idéia que o texto queria transmitir.

Alguns se aproximaram das palavras do original empregando palavras com significados 

próximos. Já outros apresentaram não entendimento, ao utilizar no preenchimento das lacunas 

palavras do original.

Na tarefa de resumo de texto, onde eles deveriam ler e em seguida resumi-lo apresentando 

apenas sua mensagem. A maioria demonstrou maior preocupação com a segmentação e 
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seguimento seqüencial das informações do texto, usando as mesmas palavras do autor em igual 

seqüência.

Com o resultado dessa tarefa os pesquisadores concluíram a necessidade de o professor 

propiciar condições que exijam envolvimento do leitor, não com o objeto, mas com o significado 

do mesmo, para que desse modo possa ser capaz de extrair os significados do texto.

A autora esclarece que essa incapacidade de extrair informações do texto afeta tanto 

o desempenho escolar da criança, que seja a matéria: na aula de matemática, o problema de 

aritmética é insolúvel porque o texto é para ela ilegível e não porque seja incapaz de multiplicar.

Desse modo um dos problemas com maior relevância ao ensino de leitura, e de forma 

mais geral o ensino de qualquer matéria, pois todos envolvem a leitura de textos escritos seja a 

legibilidade do texto.

A leitura compreensiva de textos pode variar conforme os conhecimentos de cada leitor, 

um texto pode parecer ilegível para um que não possui pré-conhecimento das informações 

contidas no texto. No entanto para outro que trás informações prévias sobre dado assunto, a 

leitura se dá de forma facilitada. Por isso que se diz que um texto pode ter diferentes leituras 

dependendo de quem o lê.

Devendo o professor levar em consideração que em uma sala de aula exista essa grande 

diversidade de leituras, desse modo deve respeitar as diferenças ao escolher os textos a serem 

trabalhados em suas aulas. 

Deixando clara a importância de considerar os conhecimentos prévios para a realização 

do processo de leitura, contudo a leitura realizada basicamente com esse conhecimento não é 

suficiente, pois a incapacidade de extrair informações do texto pode favorecer a produção de 

versões completamente diferentes de um mesmo texto. Deve haver sim uma união, entre os 

conhecimentos prévios do leitor, com as informações explicita ou implícita no texto. Através das 

inferências necessárias ele é capaz de construir significados para o objeto de leitura.

Na ultima tarefa proposta aos alunos, eles deveriam ler o texto apresentado e produzir 

um pequeno resumo, onde eram direcionados pelo orientador a escrever de forma a estabelecer 

suas interpretações de modo afirmativo ou negativo, sem exigências de argumentação. Foram 

produzidos textos curtos e objetivos, com apoio nas palavras do autor, isso porque foi esse o 

direcionamento obtido através dos orientadores.

O resultado dessa pesquisa deixa claro que a maneira como as atividades são direcionadas 
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pelos professores aos alunos é fundamental, pois eles tendem a prestar atenção aos aspectos 

explícitos dos textos, e, portanto a atenção a outros detalhes implícitos contidos nos mesmos é 

responsabilidade do professor.

LEITURA NA ESCOLA

Os Parâmetros trazem a leitura como foco central. Propõe-se que a leitura seja um 

trabalho diário e aconteça em caráter gradativo e se reverbere em todas as matérias. Afinal, a 

leitura feita garante a compreensão das informações recebidas e posterior assimilação interna 

e posterior posicionamento do leitor diante da vida. Portanto é ela que fundamenta a educação.

Logo, o trabalho com leitura através dos PCNS é atribuição das matérias de Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte e Educação 

Física. Paralelamente ao estudo dessas áreas, a escola estará trabalhando com os temas 

transversais da ética, saúde, meio-ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural e trabalho e 

consumo.

Neste texto faz-se uma reflexão sobre o ensino de leitura na escola. Mas como? Ensinar a 

fazer o quê? A compreensão é um processo altamente subjetivo, pois cada leitor traz a sua carga 

de experiência, que determinará uma leitura para cada leitor em momentos diversos. Ensinar a 

ler é criar uma atitude de expectativa prévia com relação ao conteúdo referencial do texto, isto é, 

mostrar a criança que quanto mais ela previr o conteúdo, maior será sua compreensão. 

Nesta reflexão, é primordial analisar os fatores que impedem a formação de sujeitos 

leitores para que se possam apresentar caminhos de renovação e qualificação na prática 

pedagógica relativa a leitura. A leitura sempre teve um papel social de grande interferência na 

sociedade, mas enquanto houver educadores com caráter dominador, o processo educacional 

será sempre excludente. Dessa forma um trabalho de leitura e de formação de leitores precisa 

abordar tipos diversificados de textos, pois o mundo está em mudança constante, é preciso 

avançar de acordo com a tecnologia.

No âmbito escolar percebemos que os alunos cada vez mais se afastam e desinteressam 

pela leitura. É ai que se questiona a prática pedagógica, o ensino é o incentivo da leitura em 

sala de aula e as propostas da ação que podem levar as crianças a se tornarem “leitores 

competentes”. O professor tem que mostrar a importância da biblioteca na escola, o emprego do 
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livro, interpretação de textos, ler e reler histórias com textos previsíveis, apresentar princípios e 

estratégias desafiadoras para a mediação da leitura do texto literário.

Dessa forma, formamos leitores críticos sendo capaz de fazer uma leitura do mundo que 

o cerca, pois ensinar a ler é fazer com que os alunos compreendam o texto para desenvolver 

habilidades de leitura e escrita. De acordo com Teberoski toda aprendizagem é um processo 

de autoconfiança da estruturação de uma unidade completa desde o inicio, portanto deve-se 

proporcionar as crianças, desde cedo, a possibilidade de interrogar o texto.

Para Kleiman resolver falhas momentâneas no processo de aprendizagem de leitura é 

ensinar antes, que o texto é significativo, e que as sequências discretas nele só têm valor na 

medida em que eles dão suporte ao significado global. E ensinar não apenas um conjunto de 

estratégias, mas criar uma atitude que faz a leitura ter coerência, pois sabemos que as práticas 

mais comuns usadas em sala de aula são inibidoras do desenvolvimento da capacidade de 

compreensão.

O professor deve ter objetivo ao aplicar uma atividade de leitura em sala de aula se, 

por exemplo, queremos descobrir se o aluno conhece as regras ortográficas da língua, a leitura 

em voz alta é um bom instrumento de avaliação, considerando que a criança, deverá conhecer 

as correspondências entre grafia e som. Mas se estivermos interessados em saber se o aluno 

reconhece os valores dos diversos sinais de pontuação, também a leitura em voz alta é adequada, 

porque a evidência esta na entonação com que se lê. Mas se estivermos interessados em avaliar 

a capacidade da criança de compreender um texto, fica difícil justificar a leitura em voz alta, a 

tarefa é muito mais complexa para os alunos, pois ao mesmo tempo em que está preocupado 

em pronunciar corretamente cada palavra, para não ser ridicularizado na classe, ele tem a 

preocupação de entender o texto para depois responder as perguntas que fará o professor.

O que ocorre em geral é numa situação de leitura em voz alta a preocupação primordial 

da criança é com a decodificação, uma vez que, naquele momento ela está sendo avaliada neste 

aspecto pelo professor e colegas de classe como conseqüência, o significado fica em segundo 

plano. A leitura silenciosa, no entanto, exclui a preocupação com a pronúncia e entonação, 

permite a criança envolver-se totalmente na busca de significados utilizando para isto seu próprio 

ritmo de leitura e as regressões ou releituras que lhe fizerem necessárias. 

 Como já sabemos a velocidade dos olhos é maior que da voz, mas é também condicionada 

por esta, pois os olhos poderão perceber até seis palavras a mais, desde que seja a partir 
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daquela que esta sendo “falada”. Ora, a leitura em voz alta, por exigir a pronúncia de todas 

as palavras, é naturalmente mais lenta; consequentemente, ela barra o desenvolvimento da 

velocidade dos olhos. Simultaneamente, ela leva a criança a fazer um número maior de fixações, 

impedindo que ela desenvolva a habilidade de fazer sacadas cada vez maiores e assim, de 

ler mais rapidamente, em suma, o uso excessivo da leitura em voz alta é um fator inibidor do 

desenvolvimento do bom leitor.

Se quisermos avaliar se o aluno esta desenvolvendo a flexibilidade necessária para 

adaptar suas estratégias de leitura a natureza da tarefa, bem como a independência característica 

do leitor proficiente, devemos observar seu desempenho enquanto propomos diversas tarefas, 

que o ajude a relacionar o texto com o que ele já sabe para que possa estabelecer objetivos 

próprios, que engajem seus processos cognitivos. 

A segunda prática que observamos, e consideramos também inibidora do desenvolvimento 

da capacidade de leitura da criança é a prática da leitura sem orientação, exemplificada pela 

prática do professor que solicita a classe que “abra o livro na página x e leia”, ao invés de 

preparar o aluno para engajar seu conhecimento prévio antes de começar a ler, isto é, fazer com 

que o aluno traga a memória intermediaria de tudo que sabe sobre o assunto, a fim de facilitar a 

compreensão. Uma maneira adequada de ativar o conhecimento prévio da criança consiste em 

fornecer um objetivo a leitura, “(... vamos ler para descobrir por quê...; como...; para conhecer os 

detalhes de...; para ter uma idéia geral de...;). A criança deve aprender a adaptar suas estratégias 

de leitura e de abordagem ao texto didático, a consideração do ato de ler como uma interação 

como o autor através do texto escrito.

A relação entre o explicito e o implícito, e o cálculo do implícito é percebido como a 

utilização, por parte do leitor, de redes de conhecimentos (textual, semântico, enciclopédico) 

independente de princípios interativos da comunicação. 

Segundo Pratt, a narração literária ou não literária pertence a classe de atos 

representativos, não informativos, cujo o objetivo é representar ou descrever um mundo e não 

corrigir o conhecimento do locutor. Ao considerarmos narrações inseridas na conversação, esse 

princípio constituído sobrepõe-se até ao principio de cooperação uma vez que para o narrador é 

mais independente, separável do contexto de interlocução imediato. 

Os textos didáticos exploram as relações entre o homem e sua comunidade tipicamente 

como no exemplo desvinculado de objetivos, interesses e realidades particulares do aluno. 
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Relevância e legibilidade, quando um leitor não consegue entender um texto a falha na 

compreensão pode ser atribuída ao autor, que não previu leituras inaceitáveis, ou ao leitor, que 

não trouxe a tarefa o conhecimento lingüístico e extralingüístico necessário a tarefa. Um texto é 

ilegível não apenas porque a sua estrutura interna é de difícil acesso, mas deve ser considerado 

ilegível quando o autor apresenta informações erradas ou falsas, dificultando a relevância entre 

o leitor e autor.

O ensino do léxico através da leitura, o desenvolvimento dos primeiros significados nas 

crianças mostram a interação entre o crescimento de suas habilidades cognitivas, em especial 

dos sistemas conceituais utilizados para categorizar a realidade, apoiando-se, neste processo, 

fortemente, no contexto de interação para uma extensão revisão da literatura.

Para Luria (1976) a escolarização acarreta mudanças profundas nas atividades cognitivas 

da criança, pois ela permite o acesso a experiências outras que aquelas diretamente acessíveis 

através da experiência pessoal.

Segundo Vigotsky a relação entre desenvolvimento e aprendizagem pode ser aprendida 

ao reconhecermos um nível de desenvolvimento proximal da criança. Quando ela aprende um 

significado, o seu processo de desenvolvimento apenas começou, cabendo ao adulto apoiar 

e entender este significado concretizando a questão do conhecimento de vocabulário não se 

reduz a questão do número de palavras conhecidas ao aluno, nem necessariamente implica 

questões mais básicas relativas ao conhecimento e compreensão de um conceito. A função 

do léxico custa a ser percebida espontaneamente para grande número de crianças, devido a 

pouca familiaridade com estratégias de compreensão mais independentes do contexto imediato, 

e limitações da memória imediata.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Como se procurou explicar, o ato de ler envolve muito mais do que uma atividade 

meramente mecânica de decifração de código escrito. O ato de ler não pode ser resumido 

apenas, em um ato de decodificação de palavras, transformar letra em som.

Desse modo, ler é um ato em que o sujeito processa inúmeras informações e aciona 

vários conhecimentos, na busca por compreender o significado do texto, ultrapassando então, 

as palavras. Um aprendiz de leitura que vai além das palavras e que investe na sua capacidade 
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de prever o que está escrito será com certeza um bom leitor.

Portanto, a leitura constitui um processo construtivo, interativo entre o leitor e o texto, e, 

esse processo será tanto mais enriquecedor quando mais abrangente aos aspectos necessários 

para isso: capacidade de antecipação, orientação recebida para a leitura, levantamento de 

hipóteses sobre o conteúdo do texto, experiências de vida do leitor e, também, conhecimento 

técnico da escrita.

Assim, o bom leitor é aquele que, diante dos dados do texto é capaz de acionar os seus 

conhecimentos prévios para interpretá-lo.

Nessa visão interacionista, ocorre um diálogo entre o texto x leitor x autor, sendo assim 

o leitor passa a ser visto como um sujeito ativo porque cabe a ele não só a tarefa de descobrir “o 

significado” do texto, mais inferir sentidos a partir de sua interação com o texto.

Isso significa que a legibilidade do texto pode variar de leitor para leitor, de acordo com 

seus conhecimentos prévios sobre o assunto do texto lido, se já conhece o tema a compreensão 

será mais fácil do que para quem nunca ouviu falar do que se trata o texto.

Por isso, cabe ao professor, aplicar a partir da realidade de seus alunos um conhecimento 

que possibilite construções de significado aos textos trabalhados com os alunos, a fim de lhe 

serem úteis para fazerem a leitura em sala, e, portanto, reconhecer e aproveitar aquilo que o 

aluno já tem como conhecimento adquirido no meio em que vive.

Dessa forma concluímos que o ato de ler é importante na medida em que a sociedade 

necessita e se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, 

que são essenciais para a inserção do indivíduo como cidadão no mundo da cultura, trabalho e 

relação social.
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DISCIPLINA E HIERARQUIZAÇÃO DO INDIVÍDUO NO AMBIENTE ESCOLAR E A 
ORGANIZAÇÃO DO TEMPO

RICHARD CALADO DE ALBUQUERQUE FREITAS

RESUMO

O presente artigo é uma abordagem filosófico-reflexiva sobre o fracasso escolar do âmbito da escola como uma 
instituição que falha nos processos educacionais à luz de Michael Foucault. Assim, através da ótica da instituição 
escolar, investigaremos os motivos que colaboram para o insucesso dos escolares. A inquietação sobre o tema 
recai sobre a insuficiência do rendimento escolar, o qual, porém, já foi alvo de vários estudos a partir da segunda 
metade da década de 1970. Para isso, foi necessário identificar as possíveis causas atribuídas por Foucault, a 
fim de compreender o fracasso escolar como uma questão institucional. A elaboração desse trabalho teve como 
referencial teórico o filósofo Michael Foucault e sua obra Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Para tanto, 
foi necessário realizar uma revisão de literatura da obra supracitada de Foucault, bem como diversas pesquisas 
bibliográficas, a fim de obtermos respostas para a inquietação que motivou este trabalho.

Palavras-chave: Fracasso Escolar; Vigilância; Docilização; Michael Foucault.

 

INTRODUÇÃO

O presente artigo é uma abordagem filosófico-reflexiva à luz de Michel Foucault em sua 

obra Vigiar e punir: história da violência nas prisões. O fracasso escolar como objeto de estudo 

apresenta múltiplas facetas, a qual abordaremos do ponto de vista institucional, não focando 

aqui os aspectos externos, com exceção da família. No entanto, fazer uma reflexão sobre esse 

fracasso do ponto de vista institucional é primordial enquanto futuros educadores, dada a nossa 

preocupação frente à temática, embora alunos curso de Licenciatura em Geografia. Refletir o 

fracasso escolar é, portanto, refletir a função da escola quanto ao desenvolvimento crítico dos 

educandos dentro do contexto do ambiente escolar, bem como as relações que estes mantém 

entre si.

Nesta obra supra, Foucault analisa o treinamento dos soldados aos dos alunos, pois 
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em ambos, é possível encontrar similaridades. Michel Foucault (1926- 1984) foi um crítico da 

instituição escolar. Foi a partir de uma análise histórica que ele percebeu na educação moderna 

aspectos de vigilância e adestramento de corpos e mentes no ambiente escolar.

Para compreender a dinâmica do poder Foucault estudou as prisões, porque nelas o 

poder não se marcara, mas se impõe, pode ser encontrado em sua forma mais bruta. Assim 

justifica a punição como um poder moral em nome do bem, onde é declaradamente permitido 

punir.

Em Vigiar e punir: história da violência nas prisões, Foucault retrata um tempo em que a 

punição deixou de ser cena. Até o Fim do século XVIII era normal o poder ser exercido da força 

física, através da dor. Era o que acontecia no ritual do suplicio: uma forma de punição que visava 

reparar a moral social atingida; era um manifestação politica das autoridades.

Punir deixou de ser viável e nasce a prisão como forma de humanizar o tais práticas, a 

qual serviu para levar o suplício para longe dos olhos da sociedade.

O corpo supliciado, esquartejado, marcado simbolicamente no rosto ou ombro dos 

indivíduos vivos ou mortos, dado ao espetáculo desapareceu gradativamente, e, assim, o corpo 

deixando de ser o principal alvo da repressão penal, ao passo que o espetáculo ganhava um 

cunho negativo. Ao mesmo tempo em que as funções da cerimônia penal deixavam de ser 

compreendidas, ficava a suspeita de que tal rito punitivo mantinha relações com o crime, ao 

igualar-se ou em grau de selvageria. Por fim, devido à incompreensão dos espectadores, os 

protagonistas das cenas de horror passaram a ser vistos de outra forma: o carrasco se parecer 

com criminosos, os juízes aos assassinos e o supliciado um objeto de piedade.

Projeto de prisão (Panóptico) não previa sofrimento físico - a tortura. O objetivo era vigiar. 

Ver sem ser visto. A tecnologia do poder foi se aperfeiçoando. Tornou-se mais viável vigiar do 

que punir. E essa máquina feita para ser uma prisão acabou servindo de modelo para hospital, 

manicômio, e, principalmente, para escola.

A DISTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO NA ESCOLA: DISCIPLINA COMO UM 

ORGANIZADOR DO ESPAÇO ANALÍTICO

“A disciplina procede em primeiro lugar à distribuição dos indivíduos no espaço” (FOU-
CAULT, 2009). 



381

Neste sentido, podemos compreender a disciplina descrita por Foucault como um 

“divisor de águas”, isto é, como uma das técnicas utilizadas para a distribuição dos indivíduos 

no ambiente escolar, pois “a disciplina às vezes exige a cerca, a especificação de um local 

heterogêneo a todos os outros e fechado em si mesmo. Local protegido da monotonia disciplinar”. 

Mas o conceito de clausura não é uma constante e tampouco indispensável ou suficiente nos 

aparelhos disciplinares, pois estes operam de forma mais flexível, obedecendo, em primeiro 

lugar, o princípio do quadriculamento2 - localização imediata do indivíduo (FOUCAULT, 2009).

Para o autor, “a primeira das grandes operações da disciplina é então a constituição de 

„quadros vivos‟”, isto é, transformar as multidões confusas, inúteis e perigosas em multiplicidade 

organizadas. Dessa forma, impõem-se uma ordem e estabelece-se o controle sobre os indivíduos.

Assim, Foucault (2009) salienta sobre a necessidade da distribuição do espaço escolar:

“Cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um indivíduo. Evitar as distribuições por 
grupos; decompor as implantações coletivas; analisar as pluralidades confusas, maciças 
ou fugidias. O espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quanto corpos ou 
elementos há a repartir. É preciso anular os efeitos das repartições indecisas, o desapa-
recimento descontrolado dos indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável 
e perigosa; tática de antideserção, de antivadiagem, de antiaglomeração” (FOUCAULT, 
2009).

A disposição de todos os escolares na sala de aula dar-se-á através dos lugares 

determinados, de forma que todos sejam alocados num lugar fixo, onde deverão estar em todas 

as aulas. Aqueles alunos cuja lição está adianta serão alocados nos assentos próximos à parede; 

até mesmo aqueles que têm piolho ficarão separados dos que são limpos e não os têm.

Para Foucault (2000), os regulamentos disciplinares ficam cada vez mais minuciosos 

numa espécie de quadriculamento. O controle sobre tudo e todos os indivíduos pode ser notado 

nas suas formas; nas escolas, nos hospitais, nas fábricas etc. Para esse controle, a disciplina 

tem que fazer uma distribuição dos indivíduos no espaço da melhor forma possível. A melhor 

forma possível era o quadriculamento, onde cada indivíduo estaria no seu lugar e em cada lugar, 

um indivíduo distraído alocados entre dois comportados e o que libertino isolado ou entre dois 

piedosos.

Estando cada indivíduo no seu lugar, é possível vigiar em todos os instantes seus gestos e 

comportamentos. A partir desse controle, se faz necessário utilizar-se de presenças e ausências, 

saber onde e como encontrar cada indivíduo no espaço escolar, “instaurar as comunicações 

úteis, interromper as outras, poder a cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-
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lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos”. Este procedimento visa conhecer, dominar 

e utilizar.

DISCIPLINA E HIERARQUIZAÇÃO DO INDIVÍDUO NO AMBIENTE ESCOLAR E A 

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO

A ordenação por fileiras, no início do século XVIII, começa a definir as repartições dos 

escolares no ambiente escolar. As filas são utilizadas nas salas de aula, pátio e corredores, 

possibilitou a separação, onde cada aluno de acordo com sua idade, desempenhos e 

comportamentos, ocupam ora uma fila ora outra, hierarquizando, assim, saberes e capacidades, 

transcendo valores e méritos. Isso quer dizer que a utilização das filas no ambiente escolar 

possibilitou segregar os escolares, permitindo melhor vigiá-los e controla-los, pois “cada um dos 

alunos terá seu lugar marcado e nenhum o deixará nem trocará sem a ordem e o consentimento 

do inspetor das escolas” (FOUCAULT, 2009).

Para Foucault (2009), a escola foi disposta como um aparelho que servia para intensificar 

a utilização do tempo. Sobre a organização do tempo:

[...] sua organização permitia desviar o caráter linear e sucessivo do ensino do mestre; 
regulava o contraponto de operações feitas, ao mesmo tempo, por diversos grupos de 
alunos sob a direção dos monitores e dos adjuntos, de maneira que cada instante que 
passava era povoado de atividades múltiplas, mas ordenadas; e por outro lado o ritmo 
imposto por sinais, apitos, comandos impunha a todos normas temporais que deviam ao 
mesmo tempo acelerar o processo de aprendizagem e ensinar a rapidez como uma virtu-
de (FOUCAULT, 2009).

Neste sentido, cabe salientar a presença de um livro mantido pelos docentes e seus 

adjuntos, os quais registravam diariamente o comportamento dos escolares, bem como tudo o 

que se passava nas dependências da escola. Posteriormente, o livro com as devidas anotações 

seguiria, em um determinado período, a um inspetor. Assim, organização do espaço serial 

permitiu determinar lugares individuais possibilitando o controle de cada um, bem como o 

trabalho simultâneo, transformando a escola numa máquina de ensinar, vigiar, hierarquizar e 

recompensar (FOUCAULT, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A instituição escolar é fundamental para o ser e sua constituição como tal. A escola 

criticada por Foucault fugia aos ideais do que realmente deveria ser a escola. Não obstante, 

Foucault, faz uma relação entre o hospital, o quartel, a escola e a fábrica quanto aos mesmos 

processos disciplinares aplicados. Sua função deveria estar relacionada ao desenvolvimento dos 

educandos. Se na escola é onde ocorre a primeira socialização do indivíduo – e os primeiros 

conflitos –, é também onde impõem-se regras e normas unilaterais de convivência. E assim o fez.

A pedagogia instituída na escola garantia formar escolares dispersos de suas realidades. 

Os procedimentos pedagógicos e os critérios de avaliação visavam excluir, normalizar, classificar. 

Utilizava-se a técnica da pangrafia, isto é, tudo era documentado, anotado. Por esse motivo, 

Foucault faz uma comparação ao prontuário do louco nas clínicas, assim como nos hospitais e 

no exército. A escola tentava “ajustar” o sujeito à realidade social. Para tanto, “fazia a cabeça” 

dos escolares. Ao excluí-lo pelo procedimento pedagógico, o inseria num sistema de massas 

normalizadas aos operadores do processo em curso. Fazia-a funcionar como uma máquina de 

ensinar ao abordar o rápido aprendizado como uma virtude em detrimento da mobilização de 

saberes e métodos pedagógicos. Ao disciplinar comportamentos, manipular mentes e vigiar os 

educandos, a escola passou a fabricar estes sujeitos em larga escala. A segregação visava 

hierarquizá-los; organizava comportamentos e manipulava gestos e olhares na tentativa de 

decompor o agrupamento dos escolares; destacava os saberes e capacidades de alguns 

discentes para transcender os méritos e valores em detrimentos dos demais.

Ao professor cabia ser o observador do processo de vigilância na sala de aula, instalando 

assim, uma relação vertical, impregnada de discursos dogmáticos que não poderiam ser 

contestados, apenas ouvidos, estabelecendo uma disciplina que consistia na plena ordem que 

deveria ser seguida. O poder da instituição escolar estava na rede de relações que se dava entre 

todos os agentes ali inseridos. Era um poder não-localizado. E este poder estava nas partes 

que compunha o todo, isto é, nas figuras dos supervisores, diretores e inspetores, numa escola 

influenciada pela estrutura do panóptico, que por sua vez, funcionou como um potencializador a 

vigilância e multiplicador e intensificador do poder.

A técnica do quadriculamento utilizada em sala de aula pressupunha a normalização 

dos escolares resistes, isto é, os “indisciplinados”, com tendência a quebrar regras e normas. E 

todos aqueles que se opuseram ao poder ora instituído, de alguma forma, foram, posteriormente, 

“capturados” e normalizados. Deste modo, o poder disciplinar e a hierarquia em consonância 
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com adestramento faz cada qual no seu lugar, fazendo o que convém.

O quadriculamento, estabelecer presenças e ausências e outras técnicas como seguiu-

se, não eram ocasionais. Visavam o controle sobre tudo e todos. Outrossim, tais técnicas não 

pressupunha pensar o sujeito tal qual deveria ser, dotado de capacidade pensar e refletir. E isto 

está claro em Foucault quanto ao problema do sujeito. O indivíduo nasce com pré-disposição para 

tornar-se sujeito numa escola sequestradora, e aplica a pedagogia normalizadora. Contudo, a 

problemática da instituição escolar está em acumular esses homens normalizados, disciplinados. 

E escola assim o fez: “ajustou” comportamentos conforme convinha.

O fracasso escolar do âmbito institucional é o conjunto desses mecanismos administrativo-

pedagógicos nela infundidos, bem como sua arquitetura. E qual seria a escola idealizada por 

Foucault? A verdadeira escola deveria estimular à criatividade, criticidade, a curiosidade, a 

necessidade da busca pelo saber; um espaço de promoção da aprendizagem, aberto para o livre 

pensamento e dissociado de qualquer ideologia. Do âmbito institucional, a escola não cumpriu 

com a pretensa finalidade. Não formou sujeitos. A inexistência de tais atributos vinculados à 

escola nos permite concluir o educando fadado ao fracasso.
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A PRODUÇÃO DA DESIGUALDADE CAPITALISTA

ROSÂNGELA EUNICE RAIMUNDO RIBEIRO

RESUMO

Este artigo pretende discutir as formas iniciais das políticas sociais de transferência de renda no Brasil indicando a 
resposta do Estado para o enfrentamento, alívio e erradicação da extrema pobreza como meta de governo no Brasil 
contemporâneo. Pretende também discutir a centralidade do trabalho como categoria fundante das relações sociais 
e da acumulação de riqueza socialmente produzida pela burguesia, da construção do processo de emancipação 
do indivíduo e de sua cidadania. Todas as problemáticas serão analisadas frente as mudanças e transformações 
politicas,sociais e econômicas vivenciadas na sociedade burguesa. Tendo em vista estes elementos, será discutido 
o caráter contraditório das políticas sociais no capitalismo evidenciando sua intervenção focalizada e fragmentada. 

Palavras-chave: Políticas Sociais; Sociedade Burguesa; Neoliberalismo.

INTRODUÇÃO

A trajetória da implementação da política social pública de transferência de renda no Brasil, 

a partir de seus pressupostos históricos, chegaram ao cenário atual motivada pelas mudanças 

substanciais na conjuntura da sociedade capitalista e da hegemonia do capital.  A finalidade será  

observar os fragmentos dos ajustes na resposta do Estado para a “questão social” e na relação 

de conflito entre o capital e a classe trabalhadora desde seu presumido início. Entendemos que 

no enfrentamento das expressões históricas da questão social a partir do predomínio de políticas 

de combate à pobreza que, promovidas pelo Estado, são uma resposta política compensatória, 

sem, contudo ter o poder de superar os rebatimentos sociais e econômicos decorrentes.

Pretendemos ainda, construir neste trabalho uma reflexão histórico-crítica das relações 

sociais que caracterizam o trabalho como categoria central da sociabilidade humana e do seu 

processo de humanização, bem como, destacar as respostas do sistema capitalista aos seus 
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momentos de crise e a configuração da economia em suas diferentes fases até o perfil neoliberal 

do presente momento de sua globalização. Particularizamos essa reflexão ao contexto brasileiro 

para entender que a tendência atual da política de transferência de renda tem ligação com o 

projeto político neoliberal e com teorias que afirmam ser essa a forma eficaz de enfrentamento, 

alívio e erradicação da extrema pobreza no Brasil.

Fica evidente que o tema se reveste de complexidades teóricas e, tampouco seja possível 

abordar todos os conteúdos envolvidos na sua problemática. Para isso, nos apropriamos da 

teoria social crítica de Marx e da concepção marxista da realidade social para uma análise da 

“questão social” e suas expressões através da história a partir de sua visão de totalidade e de 

categorias que se particularizam como objeto de estudo. 

Analisaremos com base no acúmulo teórico de alguns autores especializados no tema o 

papel das políticas sociais do Estado no capitalismo contemporâneo decorrentes de sua resposta 

às expressões da “questão social” e do protagonismo de lutas da classe trabalhadora pela 

garantia de direitos sociais nos apropriando da contribuição do método da teoria social crítica 

de Marx para entender o caráter contraditório de suas relações. Discutiremos a centralidade do 

trabalho como categoria fundante das relações sociais e da acumulação de riqueza socialmente 

produzida pela burguesia, da construção do processo de emancipação do indivíduo e de sua 

cidadania. Essa implicação será pensada à luz das mudanças e transformações políticas, sociais 

e econômicas ocorridas na sociedade burguesa, discutidas por autores consultados sobre o 

tema e identificados com a perspectiva crítica.

Tendo em vista esses elementos discutiremos ainda o caráter contraditório das políticas 

sociais no capitalismo, enquanto, o enfrentamento da questão social com programas de caráter 

focalizado em suas expressões sem o objetivo de se garantir direitos sociais evidenciando uma 

intervenção fragmentada desses programas sociais destinados à classe trabalhadora, mas 

também a defesa dos interesses do sistema capitalista, num movimento dialético entre concessão 

de benefícios e garantia de direitos em ambas as direções.

Neste artigo relacionamos o trabalho em sua centralidade na sociabilidade do homem, 

na concretização da força produtiva e como atividade humano-genérica criadora de riqueza 

social. Discutimos as o origens presumíveis do capitalismo, sua transição do feudalismo e a 

complexidade de sua apresentação, o cenário de precariedade da vida da classe trabalhadora no 

contexto da revolução industrial, dando conta das suas condições de pauperização. Utilizamos 
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a realidade da pobreza como parte da presente discussão em virtude, não por se destacar entre 

as diversas expressões da “questão social”, mas por causa de ser a expressão concreta do 

antagonismo de classes, sua estreita relação com a exploração exercida pela classe dominante 

na acumulação da riqueza socialmente produzida e no modo como se opera a intervenção do 

Estado no tratamento de suas determinações ao longo da História. 

Também abordaremos alguns aspectos generalizados das políticas sociais em suas 

primeiras iniciativas ainda nas sociedades pré-capitalistas. A característica repressiva do 

Estado capitalista que incorporou algumas demandas da classe trabalhadora como a criação 

de algumas leis sem, contudo atingir o verdadeiro significado da questão social. Destacamos 

dentre outros aspectos dois momentos importantes na virada do século XIX para o século XX, 

a luta, as conquistas e o crescimento do movimento operário através das greves e o inicio do 

processo de concentração e monopolização do capital e dos meios de produção. Entre esses 

aspectos destacados, estão também as crises do capitalismo e a reestruturação produtiva que 

antecedeu a agenda neoliberal. São abordados os principais desdobramentos da política social 

no Brasil e os avanços da política de assistência social afirmadas na Constituição Federal, no 

Plano Nacional de Assistência Social, na Lei Orgânica de Assistência Social e no Sistema Único 

de Assistência Social, contrastados com a precarização da implementação dessas políticas, sua 

focalização e a permanência da ações assistencialistas.

PRODUÇÃO DA DESIGUALDADE CAPITALISTA

Marx viveu de 1818 a 1883, viu de perto a consolidação do capitalismo, as lutas operárias 

por melhores condições de vida e a miséria e exploração a que eram submetidos os trabalhadores 

assalariados, recém-incorporados nas novas condições de trabalho. Netto e Braz (2007, p. 23) 

registram que Marx aproximou-se das ideias revolucionárias que germinavam no movimento 

operário europeu pouco depois de haver concluído o seu curso de Filosofia (1841) e, de 1844 até 

sua morte, todos os seus esforços foram dirigidos para contribuir na organização do proletariado 

para que este, rompendo com a dominação de classe da burguesia, realizasse a emancipação 

humana.

Ao longo de sua vida procurou entender e escreveu sobre sua época e sobre essa 

realidade na qual ele estava inserido na perspectiva crítica de sua superação. Na sua perspectiva 
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e segundo as análises que desenvolveu em suas observações.

O êxito do protagonismo revolucionário do proletariado dependia, em larga medida, do co-
nhecimento rigoroso da realidade social. Ele considerava que a ação revolucionária seria 
tanto mais eficaz quanto mais estivesse fundada não em concepções utópicas, mas numa 
teoria social que reproduzisse idealmente (ou seja, no plano das ideias) o movimento real 
e objetivo da sociedade capitalista. (NETTO e BRAZ, 2007, p.23) 

Segundo Engels (2008) a Inglaterra é o local apropriado para se estudar as mutações 

da classe trabalhadora e sua relação de desigualdade e exploração econômica com a burguesia 

industrial capitalista, especialmente depois da invenção da máquina a vapor e das máquinas 

destinadas a trabalhar o algodão. Antes da introdução dessa tecnologia a fiação e a tecelagem 

das matérias primas efetuavam- se na própria casa do trabalhador, na maior parte dos casos 

no campo próximo às cidades. Era possível viver uma vida rural prestando serviços à crescente 

indústria do tecido, mas em breve o tecelão doméstico entendeu que ganharia muito mais se se 

dedicasse integralmente com sua família nos teares próprios trazendo um período de relativa 

prosperidade.

Com a invenção da máquina a vapor e o aumento das instalações industriais nas grandes 

cidades inglesas permitiu-se reduzir o número de operários e vender mercadorias mais barato 

e em escala muito maior. A diversificação da produção incorporando-se a ela a fiação da lã e 

do linho em teares mecânicos foi decisiva para a vitória do trabalho mecânico sobre o trabalho 

manual. Consequência disso, o aumento substancial do extremo pauperismo entre a população 

urbana.

Engels (2008, p.50) ainda observa que:

[...] a classe média inglesa e, sobretudo, a classe industrial que se enriquece diretamente 
com a miséria dos trabalhadores, não quer saber desta miséria. Ela que se sente forte, 
representativa da nação, tem vergonha de por a nu, aos olhos do mundo, este ponto fraco 
da Inglaterra; ela não quer confessar que se os operários são miseráveis é ela a classe 
industrial possuidora, que deveria arcar com a responsabilidade moral dessa miséria.

De acordo com suas observações as grandes e prósperas cidades industriais aglomeravam 

uma massa de proletários desempregados em sua periferia responsável por índices alarmantes 

de mortalidade infantil, criminalidade e em virtude da concorrência por postos de trabalho sem 

qualificação os salários baixaram. O tipo de vida imposto a essa população produziu índices 

alarmantes de desigualdade e pauperismo e crescendo a ponto de privá-la dos meios necessários 
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para sua sobrevivência. Montaño (2012) acrescenta que:

Assim, em sociedades pré-capitalistas a pobreza é o resultado (para além da desigual-
dade na distribuição da riqueza) [...] da escassez de produtos. Contrariamente, no modo 
de produção capitalista a pobreza [...] é o resultado da acumulação privada de capital, 
mediante a exploração (da mais-valia), na relação entre capital e trabalho, entre donos 
dos meios de produção e donos de mera força de trabalho, exploradores e explorados, 
produtores diretos de riqueza e usurpadores do trabalho alheio. (MONTAÑO, 2012, p. 279)

A evidência histórica do crescimento da pobreza extrema era a prova de que o capitalismo 

comprometeu todas as possibilidades de integração do homem usufruir da produção de riqueza 

e participar de sua consequente distribuição e para manter sua hegemonia lançou mão de 

mecanismos no sentido de manter mínimos necessários para a reprodução de mão de obra 

constante. Os interesses econômicos e os interesses de sobrevivência da massa pauperizada é 

o que configura a questão social.

[...] o que permanece como fato e processo constitutivos e elimináveis da acumulação 
capitalista são a perdurabilidade do exército industrial de reserva e da polarização – maior 
ou menor, mas sempre constatável – entre uma riqueza social que pode se expandir ex-
ponencialmente e uma pobreza social que não para de produzir uma enorme massa de 
homens e mulheres cujo acesso aos bens necessários à vida é extremamente restrito. 

(NETTO e BRAZ, 2007, p. 139)

No final do séc. XIX o crescimento do pauperismo é exponencial, devido a muitos fatores 

que vão da concentração populacional no entorno das grandes cidades industriais, do excesso de 

mão de obra sem qualificação até o volume de implementação de tecnologias que aumentaram a 

produção com um mínimo de mão de obra. A redução da absorção dessa mão de obra criou um 

contingente alarmante de desempregados que passaram a sobreviver em patamares subumanos, 

conforme Engels (2008) denuncia em sua obra ressaltando inclusive a presença das crises do 

mercado que reforçam o estado degradante da massa populacional desempregada.

Como já mencionado em momento anterior a questão social se apresenta como uma 

expressão da contradição fundamental do modo de produção capitalista. Enquanto o trabalho é 

coletivo e desenvolvido pela classe trabalhadora, a apropriação da riqueza e dos frutos produzidos 

pelo trabalho é privada, por uma pequena parcela da população, a classe burguesa. Portanto, 

falar em questão social é falar que as diferentes condições de subalternidade e pauperismo 

resultantes de tal contradição tem sua origem numa raiz comum. Iamamoto (2003, p.27) completa 

dizendo que “a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente 
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social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte 

da sociedade”.

Compreendemos que a questão social é uma só, visto que se expressa de diversas 

formas, ou em distintas expressões, em outras palavras, refere-se ao conjunto diversificado 

de expressões da desigualdade e se manifesta na ausência de condições dignas de moradia, 

educação, alimentação, higiene, de saúde, entre outros, vivenciadas no cotidiano pelos indivíduos 

sociais. As mudanças no modo de produção capitalista especialmente com a introdução das novas 

tecnologias subtraem da classe trabalhadora seus postos de trabalho e sua força de reprodução 

social. Tais transformações evidenciaram e generalizaram as expressões da questão social na 

forma de um quadro crônico de desemprego e, na precarização das relações trabalhistas (o 

subemprego).

Guerra (2007) salienta que:

Somente com a ordem capitalista este “pauperismo” recobre-se de novos contornos, ten-
do em vista que sua novidade revela-se exatamente na escassez das condições mínimas 
de sobrevivência humana em meio à incessante capacidade de geração da abundância. 
(GUERRA, 2007, p.3)

Ainda dentro do pensamento de Engels (2008) que nos leva a entender que o 

empobrecimento continuado tem um alto preço social, por um lado a massa trabalhadora 

explorada por jornadas longas de trabalho e nenhuma garantia ou direito, por outro lado a fome, 

a violência, a aglomeração populacional que facilita a proliferação de pestes e a mortalidade 

infantil acabam por exigir a intervenção por parte do Estado5 com providências para amenizar 

esse quadro. Cabe salientar que a pobreza assume um caráter funcional ao capital, devido a 

garantir a disponibilidade do assim denominado exército industrial de reserva que serve como 

fonte de mão de obra sobrante com o fim de baratear os salários na cadeia produtiva.

Nesse momento, não se pode perder de vista que “de uma forma geral, não encontramos 

sociedades humanas que não tenham desenvolvido alguma forma de proteção aos seus membros 

mais vulneráveis” (YASBEK, 2010, p.1). As desigualdades sociais não são apenas reconhecidas 

como reclamam algum tipo de intervenção, pelo fato de que algumas demandas se tornaram 

crônicas, a velhice, as doenças profissionais, a infância desamparada, a insalubridade.             

Apesar do estado emergencial das condições de vida da população das grandes cidades 

industriais certas ações são desenvolvidas pelas ordens religiosas e outras organizações, sem, 
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contudo substituir a necessidade de uma intervenção na forma de política social. 

Yasbek conclui que essas reivindicações da classe trabalhadora assumindo um caráter 

de luta organizada por direitos sociais forjam o avanço de democracias liberais levando o Estado 

a envolver-se progressivamente, numa abordagem pública da questão, constituindo novos 

mecanismos de intervenção nas relações sociais como legislações laborais, e outros esquemas 

de proteção social. O que se deseja assinalar é que de modo geral, as abordagens estatais da 

questão social se estruturam a partir da forma de organização da sociedade capitalista e dos 

conflitos e contradições que permeiam o processo de acumulação, e “das formas pelas quais 

as sociedades organizaram respostas para enfrentar as questões geradas pelas desigualdades 

sociais, econômicas, culturais e políticas.” (CHIACHIO, 2005:13 apud YASBEK, 2010, p.2)

A política social aparece no cenário das múltiplas expressões da questão social a partir 

das mobilizações históricas da classe operária. Não existe política social desligada da lógica das 

crises do capital e das conquistas dos movimentos populares. O proletariado vai entrando em 

cena como força política e passa a assumir posto de relevância como sujeito das desigualdades 

econômicas, políticas, culturais e sociais construídas no centro da estrutura capitalista e que se 

aprofundam ao longo da história. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inicialmente, neste trabalho tivemos que recorrer ao extenso acúmulo teórico-histórico 

que alicerça as múltiplas formas de interpretação do tema das políticas sociais de Estado, 

em especial aquelas que tratam da transferência de renda como ação compensatória das 

desigualdades sociais. Sem a pretensão de esgotar o tema nesta breve análise, procuramos 

abordá-lo de forma a cobrir alguns aspectos relevantes recorrendo aos autores da Economia 

Política e das Políticas Sociais para um entendimento que certamente pudesse ser aprofundado 

na medida em que novas mediações se apresentem.

Nesse resgate do contexto sócio-histórico em que foram presumidamente gestadas as 

primeiras ações direcionadas às classes menos favorecidas da população, especialmente a 

classe trabalhadora, para amenizar seu conflito com o capital foi possível constatar a fragilidade 

do tratamento dispensado às suas múltiplas determinações e de como a classe dominante se 

perpetuou no poder à custa da apropriação e da acumulação da riqueza socialmente produzida.
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Assumimos como metodologia de discussão o método social crítico em Marx que 

proporciona uma análise estrutural dos condicionantes históricos que acompanham as 

múltiplas expressões da questão social e a partir dessa análise obter plena compreensão de 

que intervenções pontuais ou mudanças focalizadas não são suficientes para mudar o quadro 

de sobrevivência das classes subalternizadas. O caráter compensatório das políticas sociais 

assumidos historicamente e pactuados pelo capital e pelo Estado tem demonstrado o seu claro 

objetivo na adoção de elementos paliativos para amenizar os momentos de crise e compensar a 

balança do fluxo dos lucros da economia.

Em outro momento pontuamos a categoria do trabalho, tendo em mente a sua centralidade 

como motor das relações sociais e do processo de humanização do indivíduo, como elemento 

para sua reprodução e produtor de riqueza gerada pelo seu esforço físico e sua teleologia. Tal 

definição só poderia ser entendida à luz das expressões históricas da “questão social” presentes 

no processo de acumulação da riqueza socialmente produzida, nas novas configurações das 

relações do trabalho e no quadro de desemprego estrutural na modernidade.

A categoria pobreza, como expressão concreta das desigualdades sociais, aparece no 

corpo da nossa discussão para ser entendida como um fenômeno complexo apropriado pelo 

ideário liberal como natural e inerente ao processo civilizatório, no que Yasbek (2010) também 

salienta que as desigualdades sempre estiveram presentes na história das sociedades, portanto 

o que se discute aqui são  o caráter excludente da sociedade capitalista e a intervenção do Estado 

como mediador nos interesses do capital em detrimento da exploração da classe trabalhadora. As 

políticas públicas de transferência de renda são, em última análise, uma compensação monetária 

de caráter focalizado para combate à extrema pobreza, que conceitualmente tem o objetivo 

de interromper a cadeia intergeracional da pobreza. Pressupõe ação do Estado articulando 

diferenciadas intervenções com programas estruturantes, conforme Silva et al (2007) discute 

amplamente.

A transferência monetária para famílias pobres, a partir das políticas de combate à 

fome complementa a renda permitindo o seu acesso a outros níveis de consumo, melhorando, 

sem dúvida, alguns índices associados à alimentação, conforme a orientação dos organismos 

internacionais a partir do ideário neoliberal. Outra constatação, de caráter contraditório, é que 

os critérios de inclusão e concessão dos benefícios monetários dos programas de transferência 

de renda e as condicionalidades para a sua manutenção reproduzem o caráter excludente 
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das políticas sociais focalizadas com programas seletivos que qualificam a polarização entre 

o ‘extremamente pobre’ do cidadão sujeito de direitos socioassistenciais. Entendemos que tal 

focalização é insuficiente para a superação das desigualdades no contexto social brasileiro.

No Brasil, com um quadro de desigualdade e necessidades extremas, as políticas sociais 

de perfil neoliberal assumem um papel de relevância quando contribui na soma com outras 

ações no sistema de proteção social na redução da fome e da desnutrição infantil. Contudo fica 

claro que essa complementação de renda satisfaz parcialmente as necessidades básicas da 

população carente, garante apenas o que é necessário à sobrevivência. É enganoso pensar que 

essas ações são suficientes para a superação da pobreza, pois ainda estão ausentes do conjunto 

a satisfação de outras necessidades sociais, indispensáveis ao pleno exercício da cidadania e 

que estão além das necessidades de sobrevivência.

Compreendemos que, dentro do debate a partir do referencial marxista de totalidade, 

o tratamento das necessidades segue a orientação do receituário neoliberal em que o claro 

objetivo é a redução da pobreza e não das desigualdades sociais.

Concluindo, a reprodução das orientações dos programas de transferência de renda 

com condicionalidades praticados pelo Estado em todos os programas relacionados, com a 

particularidade de se propor a preparar seus usuários para o mercado de trabalho não encontra 

sua concretização na realidade local. Entendemos que à luz das mudanças impostas pelo 

processo de globalização da economia na nova configuração das relações do trabalho e sua 

consequente mercantilização e informalidade, que são impostos limites que impedem a plena 

reprodução social. É indiscutível que a transferência de recursos financeiros às famílias como 

forma de compensar os efeitos desses limites pode amenizar algumas carências imediatas, 

contudo, a realidade aponta para a continuação e ampliação da necessidade da intervenção 

pública nas determinações dinâmicas das condições de vida a nível local.
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EXPRESSÕES CORPORAIS E A EDUCAÇÃO

SHIRLENE DE ALENCAR FERREIRA

RESUMO

Pretende-se, aqui, exprimir a importância da expressão corporal como facilitadora do processo de ensino-
aprendizagem, visto que ela pode ser percebida como um instrumento para a formação de cidadãos críticos/
criativos. Busca-se ainda, estabelecer uma relação da função do professor como intermediador do ensino, além 
de buscar, mais especificamente, no caso da dança, a inspiração para o desenvolvimento de uma prática docente 
consciente de seu papel fundamental para a formação de pessoas. Dessa forma, temos como objetivo principal do 
trabalho o uso da expressão corporal no processo educativo, neste caso, mais especificamente a dança, vista como 
uma possibilidade para o incremento das práticas pedagógicas. Para o alcance de tal objetivo, utilizamos como 
metodologia de pesquisa o exame de documentos oficiais e bibliográficos.

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem; Dança; Expressão Corporal.

INTRODUÇÃO

A fim de levar os educadores a refletirem sobre suas práticas pedagógicas, contribuindo 

de maneira significativa para a entrada definitiva da dança no currículo das escolas brasileiras. 

Conscientizar sobre a importância da dança no espaço escolar. Incentivar a reflexão de novas 

ideias e discussões sobre a educação pela dança.   A dança reduz os fatores de riscos de doenças 

cardiovasculares, os distúrbios do aparelho locomotor e até mesmo a depressão e ansiedade. 

Dentre os aspectos terapêuticos da dança estão os relatos conscientes da melhoria do humor, 

diminuição da depressão e do estresse, dando sustentação, força e sentido aos pronunciamentos 

verbais e posições no espaço que o homem executa ao se relacionar com o grupo.

 As ideias aqui apontadas mostram que a dança é uma ferramenta de inserção social, 

promoção da saúde e melhoria na qualidade de vida para os portadores de deficiências, onde cada 

um responderá de maneira única aos estímulos que a dança irá lhe proporcionar. Nem sempre 
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dançar será prazeroso, mais se pode mudar este conceito, mostrando que todos são capazes 

de realizar gestos, movimentos e pensamentos aprendendo a atuar numa esfera cognitiva que 

terá motivações internas. Sendo assim, a dança é um meio de tornar indivíduos portadores de 

deficiências independentes na comunidade tendo nela uma interação com o mundo, seja para 

enfrentar barreiras, romper preconceitos, lutar pela igualdade de capacidades, se integrarem 

com o mundo e consigo e tentarem viver como uma pessoa não deficiente.

Pode-se dizer então, que a dança enquanto um processo educacional, não se 

resume simplesmente em aquisição de habilidades, mas sim, poderá estar contribuindo para 

o aprimoramento das habilidades básicas, dos padrões fundamentais do movimento, no 

desenvolvimento das potencialidades humanas e sua relação com o mundo. Além de favorecer 

no processo de construção de conhecimento. À importância dada por Wallon a este tema que 

considera a gestualidade como um suporte para o pensamento, visto que é através desta que a 

criança inicia suas relações com o meio espacial e com os demais sujeitos de seu convívio. Desta 

forma, há então, uma dinâmica de alternância, em que cada movimento pode ter predominância 

na ação sobre o meio físico, ou sobre o outro; uma possibilidade instrumental no primeiro caso, 

ou expressiva no segundo.

A dança é uma das expressões significativas que integra o campo de possibilidades 

artísticas, contribuindo para a ampliação da aprendizagem e a formação humana. O que 

buscamos compreender é por que esse conteúdo ainda é considerado apenas como uma 

atividade extracurricular nas escolas, sendo desvinculado do projeto pedagógico e até mesmo 

negado. Verificamos hoje uma série de estudos que vem apontando novos caminhos onde a 

dança esteja presente no currículo e na perspectiva das teorias críticas, comprometendo-se com 

a transformação da escola.

Buscamos entender como a dança pode propiciar a inclusão de forma que todos 

aprendam e reaprendam e que haja um ato de mudança. Alguns princípios são necessários, entre 

eles, a busca pela capacidade de expressar, de verbalizar ou atuar de forma crítica e criativa, 

sem que nenhuma das potencialidades humanas seja negligenciada ou induzida à submissão. A 

expressão artística na escola tem de contribuir para a liberdade, para a construção da autonomia 

e do conhecimento.

A educação deve ser vista como um processo global, progressivo e permanente, que 

necessita de diversas formas de estudos para seu aperfeiçoamento, pois em qualquer meio 
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sempre haverá diferenças individuais, diversidade das condições ambientais que são originários 

dos alunos e que necessitam de um tratamento diferenciado. Neste sentido devem-se 

desencadear atividades que contribuam para o desenvolvimento da inteligência e pensamento 

crítico do educando, como exemplo: práticas ligadas à música e a dança, pois a música torna-se 

uma fonte para transformar o ato de aprender em atitude prazerosa no cotidiano do professor e 

do aluno.

A criança precisa ser sensibilizada para o mundo dos sons, pois, é pelo órgão da 

audição que ela possui o contato com os fenômenos sonoros e com o som. Quanto maior for à 

sensibilidade da criança para o som, mais ela descobrirá as suas qualidades. Portanto é muito 

importante exercitá-la desde muito pequena, pois esse treino irá desenvolver sua memória e 

atenção.

 A expressão corporal na educação deve ser entendida como o uma prática pedagógica 

que leve os alunos a encontrar um caminho para a criatividade. Ela proporciona o aprendizado 

através da manifestação da imaginação criativa na realidade, pois reúne a sensibilização e 

a conscientização por meio de movimentos, posturas e atitudes. Os alunos, principalmente 

aqueles das séries iniciais, demonstram seus sentimentos através do corpo, de suas feições. A 

expressão corporal é uma fonte de aprendizado e também uma forma de comunicação. Portanto, 

os profissionais de ensino devem ficar atentos a ela, além incluí-la em suas práticas pedagógicas 

para explorar as possibilidades criativas e, consequentemente, para aumentar o desenvolvimento 

motor e cognitivo de seus alunos, seja através de danças, de teatros ou da música.

A Arte da dança na escola pode desenvolver na criança a compreensão de sua capacidade 

de movimento, mediante um maior entendimento de como seu corpo funciona. Assim poderá usá-

lo expressivamente como maior inteligência, autonomia responsabilidade e sensibilidade. Foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica que ao priorizar a dança como instrumento e foco central 

deste trabalho, procurou-se fundamentá-lo em bases de dados em livros, internet, artigos e etc.

EXPRESSÕES CORPORAIS E A EDUCAÇÃO

A expressão corporal é considerada uma condição própria do homem, pois pode ser 

percebida como parte essencial da comunicação humana. Dessa forma, ela é entendida como 

um dos mais antigos modos de tentativa de comunicação do homem e consequentemente, é 
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fator preponderante:

 “[...] para que ele expresse suas emoções, ideias e sentimentos, afinal a expressão cor-
poral é uma conduta preexistente e espontânea” Pedrosa e Tavares.

No âmbito da educação, a expressão corporal é insuficientemente desenvolvida nas 

escolas, não sendo uma das grandes preocupações pedagógicas. Aos profissionais da área, 

falta o entendimento de que ela pode ser uma ferramenta muito útil no processo de ensino-

aprendizagem, pois orienta para a criação de novas formas de ensinar, além de tornar possível 

a simbolização do imaginário.

É importante e necessário ressaltar, portanto, o compromisso do educador no 

entendimento e na utilização da expressão corporal em suas práticas pedagógicas, pois além do 

enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem – e consequentemente da criatividade dos 

alunos – ela representa também:

 “[...] um exercício para a sociabilização, tornando-se cada vez mais evidente e necessária 
à articulação entre expressão corporal e educação, visto que ela é a nossa primeira lin-
guagem”. Pedrosa e Tavares.

Segundo Pedrosa e Tavares, a expressão corporal é o caminho para a criatividade, 

do aprendizado através da manifestação da imaginação criativa na realidade, reunindo a 

sensibilização e a conscientização por meio de movimentos e posturas e atitudes.

[...] é válido ressaltar que nós humanos somos pura expressão, afinal são olhares, sorri-
sos, mãos, lágrimas, voz e gestos. Em suma, a expressão corporal é uma atividade orga-
nizada, dotada de objetivos que visam o desenvolvimento da sensibilidade, imaginação, 
criatividade e principalmente da comunicação. Pedrosa e Tavares.

Logo, fica explícita que a expressão corporal é uma linguagem, é um aprender sobre 

si mesmo; é usar a nossa própria máquina: o nosso corpo, para transmitirmos o que sentimos. 

No campo de ação das políticas públicas nacionais de educação podemos perceber, em suas 

propostas, a importância concedida à expressão corporal que deveria ser, necessariamente, 

desenvolvida no âmbito escolar.

A DANÇA: ARTE DE SE DIVERTIR
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A dança é considerada uma arte de se divertir, se expressar e integrar uns aos outros, 

usando simples movimentos, podemos construir uma unificação de pessoas, mesmo que a 

civilização e o progresso os deixem distantes.

Para Nanni (2008, p. 1) , “a Dança – em sua essência – como manifestação primitiva, era 

um mergulho no mundo mágico, onde os movimentos espontâneos surgiram da imaginação...”.

Na realização desses movimentos espontâneos, o maravilhoso instrumento utilizado é o 

corpo, órgãos e membros se integram com sensibilidade e consciência para dar sustentação a 

graciosos movimentos e passos. O corpo, na dança, compreende as partes internas e externas, 

os movimentos e os passos.

Laban (1990) relata que:

“Os movimentos na dança se manifestam na riqueza dos gestos e nos passos utilizados 
no dia-a-dia: em qualquer ação o homem faz uso de movimentos leves ou fortes, diretos 
ou flexíveis, lentos ou súbitos, controlados ou livres”. (LABAN, 1990).

Movimentos estes que quando incorporados na dança da à base para a criação e 

amplitude, das diversas possibilidades de movimentos e expressões corporais.

Compreende-se então, que Dançar nos restitui os laços perdidos com nossa própria 

essência. E isso realmente acontece quando nos entregamos ao seu movimento como uma onda 

que brota espontaneamente, de uma fonte que não é racional, nem esteticamente premeditada, 

e deixamos que o movimento expresse livremente algo que é único em cada um de nós. Nesse 

sentido, a dança se revela como sendo uma linguagem corporal, rica de significados, que se 

abre como um caminho maravilhoso para o autoconhecimento e conhecimento do mundo em 

que vivemos.

QUAL É  A CONTRIBUIÇÃO DA DANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O autor explica que, o invés de experiências (Erfahrung), temos tido apenas vivências 

(Erlebnis). Por meio do bombardeio de informações diárias, somos levados a ter somente 

vivências que partem de algo externo a nós mesmos. Nossas experiências na vida moderna 

efetuam-se fora de nós mesmos, visto que nossas referências se baseiam, geralmente, sobre o 

que as pessoas dizem, pensam e determinam para nós

Para Benjamin (2002), experiência não é somente o acúmulo de anos vividos, de 
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compromissos e problemas resolvidos. Para ele a experiência é mais do que isso, pois experimentar 

algo é viver em plenitude, seja em curto ou em longo espaço de tempo, visto que existem valores 

que não se prestam à experiência. Sendo assim, não podemos guiar as experiências de outros a 

partir das nossas, pois cada uma de nossas experiências possui conteúdo próprio. “Experiência 

é carente de sentido e espírito apenas para aquele que já está desprovido de espírito” (Benjamin, 

2002, p.23).

 As informações, sobre que tipo de roupa devemos vestir a comida que devemos comer, 

o modo de como devemos falar, o político que devemos votar, o filme que devemos assistir, 

chegam até nós rapidamente e se modificam na mesma velocidade, impedindo-nos de ter tempo 

para pensar e agir em diferentes situações, porque as respostas já vem prontas.

Como afirma Benjamin (1994, p. 203) a,‘’A temática da experiência aborda “cada manhã 

recebemos notícias de todo mundo. E, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. 

A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações”.

Sob o jugo da falta de experiência por parte das crianças – logo elas que ainda poderiam 

“ter tempo” de usufruir da experiência – , o/a adulto/a se coloca pretensioso/a para poder escolher 

e determinar o que é melhor na educação delas e baseia suas escolhas em suas próprias 

experiências, classificando a priori aquilo que seria bom ou ruim para elas.

O estado de menoridade das crianças e a autonomia/autoridade que os/as adultos/as 

têm em relação às crianças levam à diminuição ou à limitação das possibilidades de experiências 

por elas vividas. “As pretensões de emancipação da infância costumam esconder sua negação. 

Sabe-se por ela, pensa-se por ela, luta-se por ela. Paralela dessa negação da infância é a 

negação da experiência” (Koahan, 2003, p. 240).

 Muitas vezes, durante o trabalho docente na educação infantil, percebemo-nos totalmente 

envolvidos/as na lógica de produção capitalista. Preocupamos-nos mais com o cumprimento 

das rotinas (hora de lanchar, hora do parque, hora da educação física, hora de almoçar, hora 

de dormir, etc). Fazemos isso mecanicamente, como se estivéssemos dentro de uma linha de 

produção de uma grande indústria; os/as adultos/as e as crianças vão obedecendo a essa lógica 

tornando essas rotinas quase que naturalizadas.

Dentro dessa lógica não temos tempo a perder, muito menos espaços para a experiência.

 O desafio é subverter esta ordem, assim como fazem as crianças quando pedem para 

ir ao banheiro ou tomar água e ficam dando voltinhas para ver se “desentediam” de uma vez, 
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buscando demonstrar a necessidade de se movimentar, em contraste com as normas e regras 

que procuram manter os corpos inertes e disciplinados por longos espaços de tempo (SAYÃO, 

2001).

Dentro deste complexo emaranhado de rotinas pedagógicas que envolvem regras, 

normas, punições, limitações, contenções, devemos procurar espaços para a subversão da 

ordem estabelecida.

 Encontramos essa possibilidade na dança e numa metodologia que tem por princípio 

exatamente o contrário do que esta ordem indica, pois a dança-improvisação não propõe modelos 

padronizados ou pré-estabelecidos e as referências não são só externas, mas especialmente 

internas oriundas da própria pessoa que dança e de suas próprias experiências.

Dessa forma, podemos abrir possibilidades para que, desde a primeira infância, a criança 

possa aprender a brincar/dançar com seu próprio corpo e com o corpo do outro, em tempos e 

espaços diferenciados, de maneira criativa, lúdica, livre e prazerosa. Fantin (2003)

Nessa pesquisa propusemos a dança-improvisação como metodologia para o ensino da 

dança na educação infantil, por considerar que a mesma pode abarcar com as especificidades 

necessárias para com as propostas pedagógicas da educação infantil.

Quando falamos sobre a especificidade da educação física na educação infantil, é 

porque reconhecemos que existem diferenças marcantes entre as crianças e os/as adultos/as, 

principalmente sobre a forma de se conhecer e se relacionar com o mundo. Fantin (2003)

Estas diferenças devem ser levadas em consideração em nossas práticas pedagógicas. 

No caso da dança, isso não é diferente. Pensar a dança na educação infantil é um desafio, 

sobretudo devido à falta de estudos neste campo, onde tanto a dança quanto a criança sofrem 

processos de discriminação social: a criança porque é vista como socialmente improdutiva num 

sistema de mercado e a dança por não ser reconhecida como campo de conhecimento ou ser 

tida como conhecimento supérfluo.

 Esta investigação também nos levou a fazer a relação da dança-improvisação e a 

ampliação das culturas infantis, visto que parte delas é construída e reconstruída a partir das 

vivências e experiências em ambientes educativos onde o/a adulto/a deveria apresentar-se como 

facilitador/a delas, já que as crianças estão expostas a essa cultura determinada por eles/as.

Nos ambientes educativos temos que dar conta dos conteúdos e planejamentos que, na 

maioria das vezes, já vem prontos, desconsiderando o contexto histórico-social e as experiências 
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de cada aluno/a. Isso não acontece somente em escolas, onde os currículos já estão pré-

estabelecidos.

Na educação infantil, isso se repete, quando os/as professores/as reaproveitam 

seu planejamento anual ou seu projeto em várias turmas seguidamente, quando empregam 

integralmente o planejamento de outro/a professor/a com a sua turma ou quando os/as professores/

as ficam a serviço dos modismos pedagógicos se valendo da produção de conhecimentos de 

outros, de filmes ou de imagens, repassando-os frequentemente e automaticamente, sem fazer 

qualquer reflexão sobre, ou dar um significado próprio a eles, sem fazer deles experiência.

Dentro deste contexto, estamos presenciando o esvaziamento das experiências das 

crianças, numa fase da vida em que elas deveriam estar experimentando o maior número 

possível delas.

DESAFIOS DE CONSTRUIR EDUCAÇÃO NA ESCOLA

O resultado disso, como nos alerta Fantin (2003), é o desaparecimento ou a diminuição 

de diversas práticas culturais infantis como, por exemplo: a capacidade de imaginar, fantasiar, 

criar, desconstruir, resignificar as coisas e o mundo ao seu redor. Segundo a autora:

Para educar crianças neste contexto, precisamos enfrentar o desafio e trabalhar numa 
perspectiva de construção da experiência no sentido benjaminiano, na conquista da capa-
cidade de ler e narrar o mundo apropriando-nos das diferentes formas de produção da cul-
tura, expressando, criando, comunicando e transformando. Desafio de construir educação 
na escola e nos diferentes espaços de produção cultural de um jeito diferente, mostrar na 
mídia outros modelos de educação e outros modos de ser criança que resistem e também 
existem. Fantin (2003).

Desta forma, a Dança não é tratada como uma disciplina que tem conhecimento e 

signos próprios a sua linguagem, e que deve estar articulada às demais disciplinas, de forma 

transdisciplinar, o que é fruto de um Projeto Político Pedagógico (PPP). Portanto, o planejamento 

escolar para estes acontecimentos é fundamental, para que dê uma visão global aos professores 

de como trabalhar seus conteúdos, sendo estes de Dança ou não.

Estudos contemporâneos no que se refere às Ciências Cognitivas, à Educação e à Arte 

na escola têm apresentado nos últimos anos uma transformação em suas visões no que diz 

respeito às relações da pessoa com o mundo. Esses Estudos do Corpo apontam para uma visão 

diferente para esta pessoa, a qual é corponectiva (não dualista), de enlaces e teias complexas 
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com o ambiente, que fazem com que a mesma se perceba e seja diferente no mundo, percebendo 

e sendo diferente também seu corpo.

Estas questões presentes no corpo, que estes estudos têm trazido, precisam estar 

na escola, necessitando este corpo de olhares que foquem na pessoa, como esta pensa, se 

movimenta, e se desenvolve no processo ensino/aprendizagem.

A Dança, como área de conhecimento, traz para a escola uma possibilidade de este olhar, 

porque entende o aluno na sua complexidade de ser e de apreender o mundo, de não dissociar 

o seu fazer e o seu pensar, de saber que é integrado corpo e mente, ao contrário do que traz 

a ciência moderna.  Tal procedimento é desenvolvido por meio de uma abordagem qualitativa, 

proposta por SEVERINO (2007), focando no que ele entende por Análise de Conteúdo. A análise 

do documento (PPP) é construída tomando como referência os PCNs, como eles abordam a 

Dança como área de conhecimento, assim como outros estudos referentes à mesma, visto que 

os Parâmetros possuem suas ressalvas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a música está ligada ao ser humano desde muito cedo e que sem ela o 

mundo se tornaria vazio e sem espírito. A  música é uma arte que vem sendo esquecida, mas que 

deve ser retomada nas escolas, pois ela propicia ao aluno um aprendizado global, e motivo com 

o mundo. Na sala de aula, ela poderá auxiliar de forma significativa na aprendizagem.

 É necessário que os professores se reconheçam como sujeitos mediadores de cultura 

dentro do processo educativo e que leve em conta a importância do aprendizado das artes no 

desenvolvimento e formação das crianças como indivíduos produtores e reprodutores de cultura. 

Só assim poderão procurar e reconhecer todos os meios que têm em mãos para criar, à sua 

maneira, situações de aprendizagem que dê em condições às crianças de construir conhecimento 

sobremúsica e dança.

Consequentemente da dança, como um instrumento promissor no processo de ensino-

aprendizagem, que trás aos profissionais de ensino e também aos alunos novas possibilidades 

para a construção coletiva do conhecimento. Tal instrumento tende a incrementar as práticas 

pedagógicas e a facilitar o aprendizado, além de ampliar os horizontes culturais, o pensamento 

crítico e a criatividade dos alunos.
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Para garantir o direito de todos os alunos a um ensino de qualidade e a uma efetiva 

aprendizagem, é preciso apostar na capacidade de aprendizado desse alunado, (re) pensando 

as práticas pedagógicas instauradas e estratificadas em nossas escolas, com o intuito de 

criar novas possibilidades. Acreditamos também, que através de manifestações artísticas, os 

conteúdos estudados podem se tornar, de certa forma, mais tangíveis para os alunos.

Devemos ressaltar ainda, que o ensino por meio das artes, seja através de qualquer tipo 

de representação, pode ser utilizado por todas as disciplinas escolares, e até mesmo, através de 

um processo interdisciplinar, para que seja capaz de garantir uma educação de qualidade para 

todos.

Dessa forma, no contexto da expressão corporal buscamos retratar a importância da 

dança no processo de ensino-aprendizagem porquanto julgamos que por meio dela é possível 

alcançar não apenas a aquisição de uma habilidade, mas, sobretudo, o desenvolvimento de 

potencialidades e de uma nova visão de mundo por parte do alunado.

 A dança possui conceitos específicos que deveriam ser trabalhados. Imitar, na maioria 

das vezes, nos limita de pensar criticamente. Como professores de dança, deveríamos estimular 

o fazer-pensar dança. Tentamos trabalhar nestas perspectivas, instigando que as crianças 

criassem células coreográficas a partir de movimentos cotidianos, brincadeiras e seus repertórios.

Por meio das aulas de dança, podemos verificar que o seu ensino promove além do 

conhecimento desta a arte, uma maior socialização entre os alunos, além de ser uma forma 

das crianças liberaram suas energias, se expressarem pelo corpo, explorarem sua criatividade. 

Buscamos um ensino da dança mais dinâmico, transpondo a sala de aula e envolvendo toda a 

creche: professores, alunos e pais.

Falar de dança no enfoque educacional, não se trata de uma discussão recente, sendo 

que o desenvolvimento da dança no contexto pedagógico, deixa fluir emoções, anseios e desejos, 

através dos movimentos que não necessariamente envolvam a técnica, permitindo que o sujeito 

se revele e desperte para o mundo, numa relação consigo e com os outros.

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física, a concepção de cultura 

corporal amplia a contribuição da Educação Física escolar para o pleno exercício da cidadania, 

na medida em que, tomando os seus conteúdos e capacidades que se propõem a desenvolver 

como produtor sociocultural, afirma como direito de todo o acesso a eles. Além disso, adota uma 

perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem que busca o desenvolvimento da autonomia, 
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a cooperação, a participação social e a formação de valores e princípios democráticos (BRASIL, 

1997, p. 28).

Destarte, é imprescindível que o educador tenha uma atitude consciente na busca 

de uma prática pedagógica mais coerente com a realidade, e através da dança favorecer o 

desenvolvimento de um individuo com capacidade criativa numa descoberta pessoal de suas 

habilidades, contribuindo de maneira decisiva, para a formação de cidadãos críticos, autônomos 

e conscientes de seus atos, visando uma transformação educacional e concomitantemente social.
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A BRINCADEIRA COMO FERRAMENTA DE REGULAÇÃO EMOCIONAL NO CONTEXTO 
EDUCACIONAL E DA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

SILVANA RODRIGUES DA SILVA

RESUMO

O ato de brincar é uma linguagem essencial de crianças e também é entendida como um meio de comunicação 
– não estabelecendo relação de dependência ou de complementação com a oralidade ou a escrita - com outros 
seres, sendo entendido como uma necessidade vital para as crianças, que compreendem e transformam seu mundo 
utilizando a brincadeira como ferramenta de expressão de seus sentimentos, desejos, angustias, saberes, potenciais 
e necessidades. Com um breve resgate histórico, é possível identificar que o brincar está presente no universo 
infantil nos registros dos povos antigos com a descoberta e interpretação de pinturas rupestres e de bonecas junto 
ao tumulo de crianças. O ato de brincar, por ser tão disseminado entre as crianças de muitas gerações, sendo 
recorrente desde os tempos mais antigos evidencia sua importância e presença no desenvolvimento infantil e como 
pode e deve ser utilizado como ferramenta facilitadora da aprendizagem de crianças, em especial, na construção 
do processo de alfabetização. Este artigo foi elaborado por meio do levantamento bibliográfico e tem como objetivo 
geral conhecer e explorar teorias que norteiam a brincadeira como ferramenta utilizada no trabalho pedagógico, 
além de apontar os benefícios que o brincar pode ter sobre as crianças.

Palavras-Chave: Brincadeira; Educação; Ludicidade.

INTRODUÇÃO

A brincadeira é uma linguagem absoluta e plena, uma maneira de expressar-se completa 

e eficiente, estabelecendo comunicação entre crianças e adultos sem a dependência de uma 

única expressão da linguagem oral para se efetivar. 

As crianças apoderam-se das brincadeiras com evidente satisfação e estima, 

protagonizando acontecimentos, expressando emoções, sentimentos, desejos, necessidades, 

problematizando e solucionando situações do seu dia a dia. 
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É por meio da brincadeira que as crianças saboreiam novas sensações e experiências, 

que constroem vínculos imediatos com desconhecidos, que se tornam tão íntimos no universo da 

brincadeira, no mundo lúdico do brincar onde tudo se torna possível de acontecer.

Devido a essa infinidade de possibilidades que o ato de brincar oportuniza aos atores 

da brincadeira, os desenvolvimentos físico, emocional, psicológico, motor e cognitivo são 

incomensuravelmente favorecidos e aprimorados por intermédio do ato de brincar.

A infância e a brincadeira são indissociáveis, pois o ato de brincar é visto como uma 

necessidade vital por ser uma fonte inesgotável de contentamento e entusiasmo que garante as 

mais variadas formas de expressão de um indivíduo.

Quando se pensa em linguagem, é comum a alusão para as linguagens oral e escrita. 

Linguagens estas que são de substancial valia para o desenvolvimento e comunicação de 

indivíduos, e, para o desenvolvimento destas tão famigeradas linguagens, o brincar tem papel 

fundamental.

Em meio a tantas linguagens pertinentes a infância, em determinados momentos, as 

crianças demonstram emoções e sentimentos de todas as naturezas, prazerosos e negativos, 

doces e amargos. Essas emoções e sentimentos são comuns a todos os indivíduos e o que 

atribui caráter peculiar a estes momentos é a maneira como cada um conduz seus atos sob o 

domínio de determinado impulso.

É sabido que nem sempre a criança se comunica por meio da brincadeira ou da fala, e sim 

com atitudes muitas vezes compreendidas como falta de respeito de limites e ou de educação. 

O contexto escolar é um ambiente onde a pluralidade de ideias, valores, culturas, 

infâncias, hábitos, emoções, interações e conflitos são imensuráveis e constantes, situações de 

agressividade e resistência costumam ocorrer com frequência.

O objetivo deste artigo é, por meio de revisão da bibliografia existente, entender como a 

ludicidade pode ser facilitadora do processo de regulação emocional em ambiente escolar.

A BRINCADEIRA COMO FERRAMENTA DE REGULAÇÃO EMOCIONAL NO CONTEXTO 

EDUCACIONAL E DA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

O ambiente educacional é um ambiente de pluralidades e diversidades, onde diferentes 

pensamentos, crenças, valores, éticas, vivências, experiências, etnias, gêneros, diferenças 
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etárias coexistem e não é a todo o momento que essa coexistência é harmoniosa e produtiva.

Não é intenção deste trabalho de pesquisa defender que o ambiente escolar seja calmo e 

harmonioso sempre, pois é perceptível neste texto que não é proveitoso que os atores envolvidos 

no contexto educacional se enquadrem no estereótipo de “bonzinhos” e passivos, criando assim 

um clima homogêneo, sem críticas, questionamentos ou problematizações.

A proposta (um tanto quando utópica) é que o espaço escolar seja um espaço sociocultural 

e político, espaço de criação e difusão cultural, de transformação de pessoas, comunidades e da 

sociedade, de protagonismo e de criação tanto de educadoras e educadores como de educandos 

e educandas. E esse espaço imprescindivelmente requer respeito e escuta.

Respeito ás diversas opiniões, preferências, criações, capacidades, habilidades, 

dificuldades, culturas, percursos de vida, experiências, vivências, as singularidades da infância e 

suas múltiplas expressões.

E no que tange a escuta, deve-se atentar para uma escuta cuidadosa e respeitosa, 

a disposição de ouvir e entender o outro, nas diversas e plurais maneiras de comunicação, 

considerando as múltiplas linguagens da infância, não somente a fala.

Em se tratando da escuta, é valoroso que as educadoras e os educadores tenham 

engajamento ao problematizar e mudar a postura em relação ao enfrentamento da dominação 

etária como critério de priorização do saber vivenciados no ambiente escolar.

O redirecionamento do olhar dos educadores e educadoras para com os educandos e 

educandas, como sujeitos exclusivamente inacabados, desprovidos de experiências e saberes e 

homogeneamente classificados em um mesmo nível de compreensão do mundo, de experiências 

e saberes devido a sua faixa etária ou qualquer outra característica que tenham em comum que 

não seja única e peculiar de um sujeito.

Como estratégia para a concepção e elaboração deste ambiente escolar, acolhedor, 

diverso, plural, respeitoso, crítico, produtivo e de escuta, entende que o uso da brincadeira pode 

ser de grande valia na regulação emocional de educandos e educandas que fazem uso excessivo 

da agressividade e da violência como condutor das relações no ambiente escolar, especialmente 

nas interações entre crianças e adultos.

Planejar a brincadeira como momento para um universo lúdico que permite  a criança 

fazer uso ilimitado de materiais, valores, espaços e tempos que nem sempre estão intimamente 

vinculados ao tempo do relógio e ao tempo da instituição e a curiosidade que instiga e entusiasma 
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o aprendizado, sendo assim, um aliado de importante utilidade ás relações que ocorrem no 

ambiente escolar e, consequentemente, ao aprendizado.

Para construir um saber, para se apropriar de um conhecimento, devemos jogar com a 
informação e relativizá-la, sendo certa e sendo não certa. É neste processo que irá se 
construir o espaço de criação, a possibilidade de transformar o objeto, de acordo com a 
experiência individual e, por sua vez, deixar-se transformar pela inclusão do objeto. (MOS-
CHINI, 2015)

Por meio da brincadeira, os envolvidos nela conseguem estabelecer diálogos e 

comunicações, que nem sempre ocorrem de maneira verbal, mas sim utilizando as mais de 

cem linguagens da infância, facilitando assim a criação de vínculos afetivos, de respeito e de 

admiração entre os participantes. 

Para os educadores e educadoras, a brincadeira pode ser a ferramenta que possibilita 

essa aproximação dos educandos e educandas, inclusive e especialmente aqueles que estão 

com dificuldades em sua regulação emocional e o relacionamento existente esteja apresentando 

rupturas e até pontos de nenhum alcance entre os envolvidos.

Pesquisadores e estudiosos das infâncias como Stuart Brown entendem que os bebes 

e crianças carecem de momentos em que estão livres para bater, gritar, correr, bagunçar, 

desarrumar, misturar e por meio dessas vivências poderão elaborar e expandir sua regulação 

emocional e muitas outras maneiras de interações e habilidades sociais, emocionais, cognitivas, 

físicas, psíquicas que estão intrinsicamente vinculadas á prática da brincadeira.

A brincadeira como livre expressão das infâncias, das suas singularidades e multiplicidades 

não contempla somente o desenvolvimento e o amadurecimento das estruturas psíquicas, 

psicológicas e emocionais das crianças e dos bebês, mas também pode ser considerada 

uma facilitadora do processo de ensino aprendizagem em suas várias etapas, momentos e 

intencionalidades pedagógicas.

O uso da brincadeira como ferramenta de regulação emocional no contexto educacional 

e também para a melhoria da qualidade social propicia a problematização e diversas reflexões 

sobre a escuta de crianças e bebês na elaboração e execução do currículo escolar.

A brincadeira abarca o sujeito de maneira integral, principalmente os bebês e crianças, 

possibilitando que estes sujeitos criem, recriem, expressem emoções, opiniões, construam e 

desconstruam valores sem abandonar suas infâncias, colocando a brincadeira em seu devido 
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lugar, de direito básico das infâncias e das crianças.

Com o uso da brincadeira como ferramenta de regulação emocional e, consequentemente, 

da melhoria da qualidade social da educação, a criança não necessita despir-se de suas 

características peculiares desta fase da vida, não necessitam romper ou segregar as questões 

relacionadas somente a sua educação escolar, ou aos seus cuidados físicos, emocionais, 

psíquicos, psicológicos, fisiológicos e etc.

O brincar e a brincadeira merecem ser a base do trabalho pedagógico dos educadores e 

educadoras, por toda a extensão da infância, para que o currículo das escolas sejam construídos 

considerando as suas diversidades, potencialidades, necessidades e desejos. Desta forma, 

quando os educandos e educandas conseguem se apropriar do ambiente escolar, desenvolver 

e aprimorar o seu pertencimento e o seu protagonismo naquele ambiente, currículo, escola 

e realidade se fundem nos sujeitos, promovendo os processos de aprendizagem de maneira 

plena e integral, propiciando o desenvolvimento de educandos e educandas integrais e plenos, 

críticos, reflexivos, protagonistas e respeitosos, diminuindo assim a agressividade e a violência 

nas relações dentro (e também fora) do contexto escolar.

Os profissionais da educação (educadores e educadoras) precisam engajar-se na busca 

de ferramentas, estratégias e habilidades que visem superar os obstáculos presentes entre a 

prática pedagógica, que também envolve o brincar e a brincadeira, e os conteúdos e objetivos 

de aprendizagem para a vida escolar dos educandos e educandas, no sentido de inserir mais 

momentos e com maior qualidade de situações e vivências que contemplem a motricidade, a 

ludicidade, as brincadeiras e os jogos.

Segundo Paulo Freire (2005), se o professor possuir uma compreensão crítica do mundo 

que o cerca e dos objetivos que a educação precisa ter para ser efetivada de maneira significativa, 

sua ação, seu fazer pedagógico também será crítico. É possível denominar este fazer pedagógico 

crítico como intencionalidade pedagógica.

A criança que brinca desenvolve a autoestima, a linguagem falada e a corporal, além do 
pensamento, do protagonismo, da socialização e da interação, transformando-a em um ci-
dadão capaz. Isso quer dizer que o brincar na sala de aula deve ser visto como um instru-
mento facilitador, enriquecedor para a aprendizagem. E que as atividades lúdicas devem 
funcionar como estratégia para a construção do conhecimento, favorecendo a criatividade, 
a espontaneidade e as potencialidades do trabalho individual e coletivo. (NASCIMENTO, 
2012)
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O uso das brincadeiras e dos jogos pelos educadores e educadoras direcionando a sua 

intencionalidade pedagógica como ferramenta de aprendizagem e de regulação emocional, 

favorece a melhoria da qualidade do trabalho realizado em sala de aula, do clima estabelecido 

entre os atores envolvidos no processo de ensino aprendizagem, criando momentos de 

interações prazerosas entre educandos, educandas, educadores e educadoras, momentos 

de aprendizagens, de troca e compartilhamento de experiências e saberes, motivação pela 

investigação, pelo conhecimento utilizando ocasiões e momentos lúdicos, interativos, de 

criação e de autoria de educandos e educandas, de criação e de difusão cultural, de respeito 

ás diversidades e diferenças existentes entre todos os envolvidos, construindo saberes e 

experiências com criticidade, participação, escuta de maneira integral, considerando todos os 

envolvidos em suas essências, habilidades e possibilidades.

Nessa perspectiva, é possível entender que os bebês e as crianças não podem sofrer 

rupturas entre seu corpo e sua mente. O que se entende é exatamente o oposto, sugere-se que 

estes bebês e crianças desenvolvam-se de maneira integral, plena com todas as oportunidades 

de expandir suas experiências, aprimorar habilidades, amadurecer sem a necessidade de 

romper com a sua infância e as situações tão peculiares e singulares dessa fase da vida, como 

as brincadeiras.

Para Santanna e Nascimento (2012), incluir atividades lúdicas em prol da educação, do 

trabalho pedagógico auxilia na atratividade do aprendizado e também viabiliza o resgate histórico 

cultural junto às atividades em sala de aula, possibilitando incluir situações vivenciadas pela 

criança em seu contexto familiar e também em sua cultura regional.

A atratividade do aprendizado e das relações que o lúdico possibilita traz significado para 

os bebês e crianças enquanto experienciam, vivenciam e constroem as atividades propostas 

em sala de aula, convergindo, em diversos momentos, as situações de desinteresse pelo 

conhecimento, desmotivação, desencorajamento, falta de pertencimento, falta de autoria, 

agressividade, resistência, ansiedades, medos, angustias, em situações prazerosas e de intensa 

interação por parte dos bebês e crianças.

Ao brincar, a criança experimenta o poder de explorar o mundo dos objetos, das pes-
soas, da natureza e da cultura, para compreendê-lo e expressá-lo por meio de variadas 
linguagens. Mas é no plano da imaginação que o brincar se destaca pela mobilização dos 
significados. Enfim, sua importância se relaciona com a cultura da infância, que coloca 
a brincadeira como ferramenta para a criança se expressar, aprender e se desenvolver 
(KISHIMOTO, 2010, p.01).
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A brincadeira é utilizada, pelos bebês e pelas crianças como uma maneira de ler, entender 

e compreender o mundo que estão vivendo, as experiências vividas na esfera da brincadeira são 

oportunidades de estímulo e de promoção do desenvolvimento pleno e integral. Desta maneira, 

os bebês e crianças tem seus direitos garantidos por uma educação que os considerem por 

inteiro em sua essência e consequentemente constroem saberes e conhecimentos também de 

maneira integral, que irão nortear sua trajetória escolar, sua vivência em família, sua atuação na 

comunidade e na sociedade, seu protagonismo e autoria tanto na escola como fora dela.

O ato da brincadeira é uma ferramenta também de cunho educacional que proporciona 

aos educadores e educadoras infindáveis oportunidades do uso do brincar para beneficiar o 

processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, de aproximação e estabelecimento de 

vínculos afetivos, de respeito, éticos e valorados, de sensibilizar educandos e educandas que 

estão passando por momentos de desregulação emocional e apresentam dificuldades em suas 

trajetórias de vida e escolar.

Ao brincar, os educadores e educandos também podem beneficiar-se no aumento da 

qualidade das interações e das relações existentes entre estes. As brincadeiras proporcionam a 

desconstrução de olhares e pareceres negativos que possam ter um pelo outro. O ato de brincar 

provoca o redirecionamento do olhar entre os envolvidos na brincadeira, um olhar capaz de 

reconhecer o outro não somente pelas suas negatividades mas também, se não principalmente, 

por suas reais potencialidades, tantas vezes invisíveis aos olhares dos envolvidos em situação 

geridas pela agressividade e pela violência resultantes de uma desregulação emocional.

O planejamento das brincadeiras precisa ser imbuído de intencionalidade pedagógica 

por parte dos educadores e educadoras, para que elas sejam efetivamente facilitadoras do 

processo de ensino e aprendizagem, para a melhoria da qualidade das interações e das relações 

estabelecidas no ambiente escolar, das múltiplas expressões e manifestações que ocorrem em 

sala de aula e para que, principalmente, essas manifestações sejam norteadas e baseadas em 

respeito mutuo, na ética e na criticidade que transforma a realidade.

Tornar o ato de brincar uma prática cotidiana e cheia de intencionalidade pedagógica na 

educação de bebês e crianças oportuniza aos educadores e educadoras o reavivamento das 

múltiplas linguagens existentes e inerentes á infância, que facilitam o diálogo e o entendimento 

entre educadores e educandos.
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“Um currículo integrador da infância supera também a cisão entre o brincar e o aprender, 
por entender que o brincar é uma linguagem, isto é, um modo de a criança se relacionar 
com o mundo e atribuir sentido ao que vive e aprende.” (São Paulo, 2015, p.22).

Para os educadores e educadoras, a brincadeira se mostra um momento enriquecedor 

de contato com a essência dos educandos e educandas, pois é por meio da brincadeira que 

os meninos e meninas evidenciam o caminho escolhido para conduzir o ato de brincar e por 

onde o adulto deve adentrar-se e com clareza de sua intencionalidade pedagógica, trabalhar os 

objetivos de aprendizagem necessários para a melhoria da qualidade da educação e também 

para a melhoria da qualidade da relação existente entre os atores. Ainda nesta perspectiva, a 

brincadeira dá fluidez à concepção de sentimentos e emoções de um determinado momento e dá 

indícios de estratégias de enfrentamento de situações complexas aos educadores e educadoras.

Um ambiente escolar que seja acolhedor dos educandos e educandas e que possua 

uma visão integradora dos meninos e meninas primordialmente deve buscar a superação da 

fragmentação dos bebes e crianças em corpo e mente, pois diversas indagações e reflexões 

tem direcionado o olhar para o sujeito de maneira holística, que em qualquer fase de seu 

desenvolvimento, aprende com o corpo também e este precisa estar em movimento para fazer 

suas interações, teorias, indagações, possibilidades.

A disposição física das crianças no ambiente escolar, sobretudo durante o tempo em 

que cursam o ensino fundamental, sendo enfileirados, com postura dura e inflexível não prove 

um ambiente acolhedor que facilite a criação de vínculos afetivos, de relações intensas com o 

aprendizado e com os outros sujeitos envolvidos no ambiente, que é a sala de aula.

Esse posicionamento também precisa ser repensado, problematizado e questionado, 

quanto a sua contribuição para a criação de um grupo que seja harmonioso, que a regulação 

emocional das crianças e bebês possa ser construída a partir de experiências coletivas, de 

autoria e protagonismo de todos e todas que estão envolvidos no contexto educacional, que os 

educandos e educandas possam utilizar o corpo como ferramenta de aprendizado e de interações 

com os outros estudantes e também com o meio, de maneira que a flexibilidade ocorra desde a 

utilização do corpo no espaço educativo até das discussões e relações que ali dentro são criadas 

e cuidadas.

Entender a brincadeira como uma das mais de cem linguagens que são inerentes aos bebês 
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e as crianças, conforme definido pelo pedagogo Lóris Malaguzzi. Só é possível compreender as 

coisas que são relativas ás crianças por meio das crianças, sendo assim, o protagonismo e autoria 

são imprescindíveis para o entendimento do mundo infantil, da cultura lúdica de cada um e será 

por meio da brincadeira que os adultos, sendo profissionais da educação ou não, conseguirão 

elaborar e estabelecer interações de qualidade e efetivas na construção de conhecimentos dos 

pequenos e pequenas e também na construção de sua regulação emocional, na construção e 

desenvolvimento de sujeitos integrais, que tenham oportunidades de desenvolvimento de todo o 

seu ser, seja emocional, psicológico, social, cultural, educacional, etc.

E por fim, os educadores e educadoras utilizarem da brincadeira como uma ferramenta 

facilitadora da construção da regulação emocional dos bebês, meninos e meninas que 

constituem as unidades educacionais e também como ferramenta facilitadora da construção 

de uma educação de qualidade, que propicie oportunidades a todos de protagonismo e autoria, 

que o trabalho dos educadores seja de protagonismo que provê e fomenta o protagonismo dos 

educandos e educandas, na busca do desenvolvimento holístico e integral de cada sujeito de 

direitos que estão inseridos e juntos construindo a educação que acontece dentro das unidades 

educacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura é entendida como um complexo que inclui conhecimento, crenças, artes, moral, 

ética, valores, costumes e pessoas e tão peculiar a infância é a cultura lúdica. Cultura essa 

que é o conjunto das experiências, conhecimentos e vivências que cada criança acumula pelo 

pleno exercício do brincar em liberdade. A cultura lúdica é singular e peculiar de cada criança 

e a mesma é construída, desconstruída e aprimorada a cada nova brincadeira que a própria 

criança estabelece com outras crianças, a cada nova interações com adultos, crianças de idades 

diferentes faixas etárias, crianças da mesma faixa etária, interações com o mundo e a vivência 

das relações que essa criança já estabeleceu e ou irá estabelecer.

Considerar a cultura lúdica no ambiente escolar é propiciar momentos de protagonismo e 

autoria para os educandos, oferecendo por meio de brincadeiras uma aprendizagem significativa 

e também o estreitamento dos laços existentes entre a vida do educando dentro e fora dos muros 

da escola, tornando a aprendizagem escolar relevante a sua cultura construída além dos muros 
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da escola.

Este trabalho teve o objetivo de entender a brincadeira e as teorias que valorizam o ato de 

brincar como uma das mais de cem linguagens da infância e também em sua função de recurso 

facilitador da regulação emocional de meninos e meninas em idade e contexto escolar. Também 

foi pesquisado e conceituado o uso das brincadeiras como ferramenta facilitadora da melhoria da 

qualidade do aprendizado em contexto escolar. 

Por intermédio deste estudo tornou-se evidente que a brincadeira é de grande valia para 

a construção de relações saudáveis, de qualidade e críticas em ambiente escolar e cabe ao 

profissional da educação utilizar de maneira intencional este precioso recurso tão prazeroso e 

poderoso ao educando.

O trabalho pedagógico deve buscar tocar e vivenciar as cem linguagens da infância, em 

especial a brincadeira como instrumento onde os educandos possam entender e interpretar, 

remodelar, revisitar, experienciar, movimentar os conteúdos e saberes construídos em sala de 

aula. 

O uso das brincadeiras no contexto escolar proporciona aos bebês e crianças o uso de 

todos os conhecimentos adquiridos em todas as esferas do seu ser, não exigindo que a criança 

denude-se de qualquer característica que não se adeque, visto que a brincadeira deve ter um 

caráter de liberdade. 

Se a brincadeira for dirigida por um adulto que está de fora do contexto do brincar, já se 

perde o caráter de brincadeira e torna-se apenas uma atividade dirigida com regras a serem 

seguidas, regras estas que foram criadas por outrem e que por muitas vezes extraem o caráter 

lúdico e significativo da brincadeira e depaupera as contribuições que a brincadeira poderia vir a 

ter na construção do conhecimento e no desenvolvimento dos envolvidos.

A escola carece de responsabilizar-se por ser o ambiente acolhedor dos meninos e meninas 

e essencialmente, acolhedor da brincadeira garantindo sua característica imprescindível que é 

a liberdade de criação, de autoria e de protagonismo para os atores envolvidos na brincadeira.

O brincar e a brincadeira logram ser o cerne base do trabalho pedagógico dos educadores 

e educadoras, em qualquer idade faixa etária quando os educandos e educandas estiverem 

vivenciando a infância, porém não se finda ao sair da infância, pois a brincadeira reaviva nos 

adultos as formas de comunicação mais eficientes entre os adultos e os bebês e crianças.

Atribuindo ao ato de brincar o lugar de central no trabalho pedagógico, a construção dos 



421

currículos das escolas vão considerar as diversidades, potencialidades, necessidades e desejos 

existentes em um grupo de educandos e educandas. 

Desta forma, quando os educandos e educandas conseguem se apropriar do ambiente 

escolar, desenvolver e aprimorar o seu pertencimento e o seu protagonismo naquele ambiente, 

currículo, escola e realidade se fundem nos sujeitos, promovendo os processos de aprendizagem 

de maneira plena e integral, propiciando o desenvolvimento de educandos e educandas integrais 

e plenos, críticos, reflexivos, protagonistas e respeitosos, diminuindo assim a agressividade e a 

violência nas relações dentro (e também fora) do contexto escolar.

Há também outro aspecto a ser questionado, problematizado e refletido coletivamente 

sobre a presença da agressividade no contexto escolar.

É importante refletir sobre a superação do estereótipo do educando dócil, bonzinho, 

passivo e “educado” e direcionar o olhar ao educando na perspectiva da formação de sujeitos 

que respeitem autoridades justas, mas que saibam questionar regras que são abusivas, 

segregadoras, excludentes e classificatórias.

Mas não é aceitável que a agressividade e a violência façam parte do ambiente escolar 

sem que medidas, decisões e mudanças sejam planejadas e tomadas visando resolver essas 

questões, pensando no desenvolvimento integral dos educandos e educandas, na regulação 

emocional de todos os atores envolvidos no contexto escolar e, consequentemente, a melhoria 

na qualidade da educação e do aprendizado dos meninos e meninas.

É preciso enfrentar e combater o excesso de agressividade dos educandos e educandas 

com práticas educativas que busquem a inclusão de todos, oportunizem e garantam as 

plurais formas de expressão. Estratégias que utilizam punições, opressão e/ou repressão das 

manifestações expressivas dos sujeitos, como é possível identificar nos diversos contextos 

e ambientes escolares, não são efetivas na superação da agressividade e na construção da 

regulação emocional dessas crianças e jovens, muitas vezes potencializando e reforçando 

o comportamento agressivo e, consequentemente, a estigmatização dos educandos que 

manifestam suas emoções desta maneira.

E o ato de brincar encaixa-se plenamente na pluralidade das formas de expressão que 

incluem os demais atores do ambiente escolar em situações e vivências de interações e de 

construções e aprimoramento de relações e vínculos afetivos e respeitosos entre todos.

O professor como um estudioso da infância, um pesquisador e observador de bebês 
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e crianças tem como aliado extraordinário a intencionalidade pedagógica. É por meio da 

intencionalidade pedagógica que os educadores e educadoras planejarão com clareza quais 

objetivos desejam alcançar, quais problemas desejam resolver utilizando as brincadeiras que 

farão parte do planejamento e atividades cotidianas.

A intencionalidade pedagógica da brincadeira deve suscitar no educando uma infinidade 

de possibilidades e experiências acerca do tema planejado pelo professor ao utilizar o ato de 

brincar como recurso em sala de aula.

Desta forma, a brincadeira torna-se uma ferramenta facilitadora do desenvolvimento 

integral de meninos e meninas, da regulação emocional dos bebês e crianças em contexto 

escolar, da convivência harmoniosa, da criação de laços de respeito e carinho entre os atores 

do contexto educacional. Sendo assim, entende-se a brincadeira também como uma facilitadora 

do processo de ensino e aprendizagem de educandos e educandas e, consequentemente, 

uma melhora na qualidade da educação, onde o protagonismo, a autoria e o respeito estejam 

presentes nas interações e nas relações dentro e fora do contexto escolar, já que a escola está 

inserida na sociedade e as pessoas que compõe essa sociedade são os atores protagonistas do 

ambiente escolar.
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O BRINCAR COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA

SIMONE QUICOLI CUPPONE

RESUMO 

Este artigo pretende demonstrar como o brincar se torna importante no desenvolvimento da criança de maneira que 
as brincadeiras e jogos proporcionam experiências, possibilitando a conquista e a formação de sua identidade, com 
base na pesquisa em estudiosos na área. 

Palavras-chave: Brincar; Pedagógico; Desenvolvimento. 

INTRODUÇÃO

Brincar é descobrir, conhecer, evoluir, apropriar-se, não apenas das habilidades para 

realizar a arte, mas como um todo. A brincadeira lida com experiências por meio de situações 

articuladas e criadas artificialmente no desejo de dominar a realidade. É a manifestação de 

necessidade vital de dominar o mundo que está inserida.

Conforme Vygotsky (1998), um dos representantes mais importantes da psicologia 

histórico-cultural, o sujeito se constitui nas relações com os outros, por meio de atividades 

caracteristicamente humanas, e mediadas por ferramentas técnicas e semióticas. 

Sob tal perspectiva, a brincadeira infantil assume uma posição privilegiada para a análise 

do processo de constituição do sujeito, rompendo com a visão tradicional de que ela é uma 

atividade natural de satisfação de instintos infantis. 

A criança por intermédio da brincadeira, das atividades lúdicas, atua nas diferentes 

situações vividas pelo ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos, significados e 

atitudes.

Piaget (1975) atribui ao jogo um papel essencial para o desenvolvimento infantil, 
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acreditando que ao jogar as crianças assimilam e transformam a realidade.

Brincar é descobrir, conhecer, evoluir, apropriar-se, não apenas das habilidades para 

realizar a arte, mas como um todo. A brincadeira lida com experiências por meio de situações 

articuladas e criadas artificialmente no desejo de dominar a realidade. É a manifestação de 

necessidade vital de dominar o mundo que está inserida.

O ATO DE BRINCAR

O ato de brincar ocorre em determinados momentos do cotidiano infantil, e neste contexto, 

Oliveira (1998) aponta o ato de brincar como sendo um processo de humanização, no qual a 

criança aprende a conciliar a brincadeira de forma efetiva, criando vínculos mais duradouros. 

Desta forma, as crianças desenvolvem sua capacidade de raciocinar, julgar, argumentar, 

reconhecendo o quanto isso é importante para dar início à atividade em si.                  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998: 

27, v.01):

O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem enquanto 
brincam. Ao adotar outros papeis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de 
maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e carac-
terísticas do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos.

É interessante que o jogo lúdico seja planejado e sistematizado para mediar avanços e 

promover condições para que a criança interaja e aprenda a brincar no coletivo, desenvolvendo 

habilidades diversas.

A atividade lúdica é muito viva e se caracteriza sempre pelas transformações, e não    pela 

preservação, de objetos, papeis ou ações do passado das sociedades (...) Como uma atividade 

dinâmica, o brincar modifica-se de um contexto para outro, de um grupo para outro. Por isso, 

a sua riqueza. Essa qualidade de transformação dos contextos das brincadeiras não pode ser 

ignorada. (FRIEDMANN, 1992:43).

Trabalhar com jogos possibilita o desenvolvimento da criatividade, sociabilidade, 

aquisição de novas habilidades, enriquece o relacionamento  e aprende a lidar com regras e 

resultados.

Zanluchi (2005:91), afirma que “a criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação 
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lúdica de seu dia a dia.” Logo, as crianças, tendo oportunidade de brincar, estarão mais preparadas 

emocionalmente para controlar suas atitudes e emoções dentro do contexto social, obtendo 

assim melhores resultados gerais no desenrolar da sua vida.

O OLHAR DO PROFESSOR

Um ambiente escolar organizado deve promover para a criança: identidade pessoal, 

desenvolvimento da competência, oportunidade de crescimento, segurança, confiança e contato 

social. Cabe à escola possibilitar o desenvolvimento da competência de maneira que a criança 

possa interagir com o ambiente de forma desafiadora.

A identidade pessoal deve estar ligada à noção de identidade de lugar, para que a criança 

desenvolva sua individualidade e participe das decisões sobre as organizações dos espaços.

Cabe ao professor, em sua prática, ser um dos colaboradores para mediar a ludicidade 

e o brincar para os alunos, trabalhar em prol da melhoria da qualidade de vida, desenvolver um 

espírito competitivo, dentre outras demandas. 

A aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades e outras questões relevantes no dia 

a dia da sala de aula, como as brincadeiras, apresentam todas as características necessárias 

para o envolvimento do educando.

O uso de narrativa na sala de aula cria um bom ambiente de aprendizagem e fornece 

contribuição significativa e compreensível. Por meio das histórias, o dispositivo de aquisição de 

idioma é ativado e é fácil para as crianças induzirem a linguagem elementos dos dados fornecidos 

pelas histórias (KRASHEN, 1981). Contar histórias tem valores pedagógicos especiais para a 

sala de aula de língua estrangeira.

A MEDIAÇÃO

A mediação é consequência da observação e da avaliação. A ação do professor mediador 

não é a de facilitar, porque mediar processos de aprendizagens e movimentos é sem sombra de 

dúvidas, provocar, trazer desafios, motivar o estudante.              

A mediação apresenta, como um de seus propósitos, a criação de vínculos entre o aluno, 

o professor a o ambiente escolar. 
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Na mediação, o professor aplica atividades que permitam o melhor desenvolvimento 

do educando e que mais se enquadram ao perfil do mesmo, atentando para as qualidades, as 

dificuldades, as carências e os desafios. Trata-se de um movimento pedagógico que requer 

observação e avaliação.

As brincadeiras possibilitam o descobrimento a criança, transformando-a num explorador 

do mundo, ajudando a compreender e se posicionar sobre si mesma e a sociedade. O brincar 

abre as portas de um mundo fantástico onde o sonho e magia governam. O brinquedo é condutor 

do processo. Ele assegura a realização por meio e fim. 

A criança projeta o esquema corporal, deseja ver a ação pensada em movimento. Toda 

criança deseja criar, fazer construir algo mágico e fantasioso. E nas idades mais elevadas esse 

desejo se perpetua e engrandece seu subconsciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao desenvolver um jogo imaginário, a criança ensaia comportamentos e papeis, se 

projeta em atividades dos adultos, ensaia atitudes, valores, hábitos e situações, para os quais 

não está preparada na vida real.

Independente à época, cultura e classe social, os jogos e os brinquedos fazem parte 

da vida da criança, porque elas vivem em um mundo de fantasia, de encantamento, alegria e 

sonhos, onde a realidade e o faz de conta se confundem.

A utilização de brincadeiras e jogos no processo pedagógico faz despertar o gosto pela 

vida e leva as crianças a enfrentarem os desafios que lhes surgem ao longo do tempo.

Entretanto, faz-se necessária a mediação do professor que precisa planejar suas 

atividades com objetivos pré-estabelecidos a serem alcançados, introduzindo o lúdico como 

ferramenta de aprendizagem e favorecendo o desenvolvimento físico, intelectual e social da 

criança, que transforma e produz novos significados.

São as regras da brincadeira e dos jogos que fazem a criança se comporte de forma mais 

avançada para a sua idade, pois tem que se esforçar para exibir um comportamento semelhante 

ao imaginado, pois a imitação não é mera cópia de um modelo, mas reconstrução individual 

daquilo que é observado nos outros, contribuindo assim para o desenvolvimento da criança. 

Portanto, o brincar para a criança é fundamental em todos os aspectos de seu bem estar, 



429

desenvolvimento físico, intelectual, social a fim de estabelecer enquanto sujeito de direitos e ser 

sociável.
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O POTENCIAL DE PROJETOS PARA DIFUNDIR A IDENTIDADE INDÍGENA NO 
AMBIENTE ESCOLAR 

SIMONICA CRISTINA BRANDÃO DE OLIVEIRA

RESUMO

Considerado um dos principais meios de se preservar a história de um povo, o conto indígena (lenda e mito) 
possibilita às crianças reviverem diferentes costumes, hábitos, crenças e valores culturais. Fazer a leitura de um 
conto indígena para crianças é proporcionar o conhecimento de histórias fantásticas, recheadas de mistério e 
de situações sobrenaturais, é discutir e valorizar a pluralidade cultural. Para tanto, o presente trabalho objetivou 
valorizar aspectos da identidade e cultura brasileira através da apresentação dos Contos Indígenas para crianças 
de 4 a 6 anos de idade das EMEI’s Dona Leonor Mendes de Barros e Otávio José da Silva Júnior. O projeto realizou 
leituras de Contos Indígenas e desenvolveu diferentes atividades para contextualizar as informações compartilhadas 
durante a leitura. As atividades desenvolvidas promoveram o conhecimento de alguns dos hábitos dos povos 
indígenas, como: rodas de conversa; confecção de peteca; observação de adornos; experimentação de alimentos; 
entre outras. A partir dos registros, observações e fala dos alunos e de seus responsáveis pôde-se concluir que os 
contos indígenas são essenciais para a ampliação do repertório de conhecimento dos alunos, transformando-os em 
multiplicadores de informações necessárias para a preservação da história dos povos indígenas.

Palavras-chave: Povos Indígenas; Resgate Cultural; Educação Infantil. 

INTRODUÇÃO

Entende-se por contos indígenas histórias fantásticas, recheadas de mistério e de 

situações sobrenaturais (MACHADO, 2009).

Nas comunidades indígenas essas histórias são muito importantes para manter suas 

tradições. Algumas delas foram criadas a partir de fatos verídicos e aconteceram em regiões 

onde viveram os membros da tribo que se destacaram por algum feito: poder, bondade, caridade, 

tornando-se encantados. Outras referem-se à flora, fauna, rios, lagos ou diferentes elementos que 

compõe o cenário natural da região, pois segundo suas crenças, esses elementos necessitam de 

protetores que exigem respeito e inspiram temor (MACHADO, 2009).
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Segundo D’Angelis (2006, p. 21), existem pelo menos dois tipos de narrativas de origem 

indígena na cultura brasileira: as historietas de bichos e as narrativas sobre os seres da floresta.

As historietas de bichos costumam envolver pares que se opõem (macaco e onça; 

sapo e onça) e, geralmente, disputam pela prepotência do mais forte ou por iniciativa (legítima) 

do mais fraco. A narrativa sempre é conduzida a favor do mais fraco, enaltecendo o valor da 

inteligência, contra a força bruta e ações impulsivas. Já a narrativa sobre os seres da floresta 

envolvem poderes excepcionais e personagens como: Saci-Pererê; Boto; Curupira; entre outros 

(D’ANGELIS, 2006, p. 21).

As historietas de bichos são vistas pelos indígenas como narrativas não-verdadeiras, 

porém divertidas, com o objetivo de ensinar. Os relatos dos seres da floresta são vistos pelos 

indígenas como verdadeiros, sendo que, na comunidade sempre há alguma testemunha sobre 

os casos. Esses mesmos relatos sobre os seres da floresta, quando atingem os grandes centros 

urbanos, são vistos como fantasiosos e inacreditáveis, por conta disso, recebem o nome de 

lendas ou mitos (D’ANGELIS, 2006, p. 21).

“Nosso país é formado a partir da diversidade de contos (mitos e lendas) criadores de 
diferentes grupos humanos que aqui se estabeleceram, trazendo consigo narrativas que 
contavam seus sonhos, seus medos, seus deuses, suas origens” (MUNDURUKU, 2015).

 Permitir o conhecimento da pluralidade cultural do país é promover o exercício da 

cidadania, a liberdade, a igualdade de expressão e, principalmente, o distanciamento de pré-

julgamentos provenientes de visões estereotipadas e pejorativas (THIÉL, 2013, p. 1177).

Os contos constituíram-se em um dos principais meios que os povos indígenas brasileiros 

encontraram para manter os conhecimentos acumulados sempre presentes, garantindo assim, a 

conservação de sua história (D’ANGELIS, 2006, p. 4). 

Diante disso, o presente projeto visou valorizar aspectos da identidade e cultura brasileira 

através da apresentação dos Contos Indígenas para crianças de 4 a 6 anos de idade das EMEI’s 

Dona Leonor Mendes de Barros e Otávio José da Silva Júnior.

METODOLOGIA

O presente artigo foi realizado no período de 5 meses (de Abril a Setembro de 2017) 

com crianças de 4 a 6 anos de idade nas EMEI’s Dona Leonor Mendes de Barros e Otávio 
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José da Silva Júnior 1 vez por semana, de acordo com o planejamento semanal de atividades e 

calendário escolar. 

O projeto priorizou práticas lúdicas e participativas, segundo Scachetti e Monteiro (2010, 

p.9), que despertassem o interesse e gerassem um clima de integração entre as crianças.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A leitura de contos indígenas promoveu maior valorização da voz e escuta, onde os 

alunos foram aprendendo a respeitar continuamente o momento de falar e ouvir a professora ou 

os colegas. O conhecimento de outras culturas, a valorização de costumes e brincadeiras que 

fazem parte do dia-a-dia de tribos indígenas, contribuiu para a sensibilização e mudanças de 

atitudes de muitos alunos. 

Ao longo do artigo surgiram alguns estranhamentos manifestados pelos alunos, como: “Ele 

come animais? Até macaco?”; “Eles jogam futebol na floresta?”. Essas observações permitiram 

ressaltar a importância dos Contos Indígenas na ampliação do repertório de conhecimentos e 

respeito pelas diferentes crenças, valores e costumes.

O projeto permitiu o conhecimento de diferentes palavras indígenas e seus significados, 

as quais foram registradas e mantidas em um cartaz em sala de aula para recordação ou consulta, 

sempre que necessário. 

As atividades realizadas ao longo do projeto promoveram momentos de discussão e 

compartilhamento de conhecimentos, onde as crianças puderam compreender que não são 

apenas os povos indígenas que dependem da natureza para sobreviver e por esse motivo, todos 

têm a responsabilidade de protegê-la. Os alunos refletiram sobre o cuidado com o meio onde 

vivem: não poluir; não maltratar animais e plantas; não desperdiçar água e alimentos.

Os contos permitiram resgatar brinquedos, alimentos, costumes que atualmente os povos 

de áreas urbanas também utilizam. Essas heranças favoreceram ainda mais a identificação 

dos alunos com os povos indígenas e proporcionaram momentos prazerosos de observação e 

experimentação.

A visita de observação da biodiversidade das escolas despertou nos alunos um olhar 

de cuidado e valorização dos seres vivos presentes no ambiente. As crianças passaram a 

relatar a presença das diferentes árvores que encontravam no caminho de casa até a escola 
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e identificavam alguns animais, como: Urubu da Mata, lagartas diversas, Bem-te-vi, Beija-flor, 

Sabiá, Gavião, Maritaca.

A confecção de peteca, a observação de adornos e materiais indígenas, a utilização 

de recursos naturais (carvão) para registro, a escuta de músicas da tribo Guarani permitiram 

às crianças conhecerem e vivenciarem alguns dos hábitos utilizados pelos povos das aldeias 

indígenas brasileiras.

A contação de história e o registro sobre que mais gostaram de conhecer sobre os povos 

indígenas realizados pelos alunos foram utilizados como instrumentos de avaliação do projeto. 

As atividades de avaliação apontaram que as diferentes propostas previamente planejadas 

conduziram à assimilação de conceitos, resgate de valores, crenças e hábitos presentes 

entre os povos indígenas. Os alunos avançaram nos aspectos sobre o cuidado com o meio e, 

especialmente, no respeito pela escuta.

O desenvolvimento de uma prática lúdica e participativa utilizando como recurso: a 

apresentação de imagens, vídeos, brincadeiras, confecções, observações, apresentação de 

alimentos, registros (avaliação) e leitura auxiliou na contextualização dos costumes, valores e 

crenças presentes na cultura indígenas.

As apresentações de imagens e vídeos das atividades do projeto foi realizada para 

apreciação dos pais ou responsáveis em Reunião de Pais nas escolas. Após as apresentações, 

muitos dos responsáveis relataram o interesse dos alunos pelos povos indígenas, apontando suas 

observações no dia-a-dia, numa matéria de TV ou quando identificavam imagens em revistas e 

internet. A devolutiva dos responsáveis apontou que os alunos se tornaram multiplicadores das 

informações trabalhadas durante as atividades, contribuindo, também, para a preservação da 

história indígena brasileira e de práticas mais sustentáveis.

  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os contos indígenas constituem-se em importantes instrumentos de resgate e valorização 

da identidade e cultura indígena, através deles, as crianças puderam reviver diferentes 

manifestações culturais que foram transmitidas de geração a geração por meio da comunicação 

oral.

A leitura dos contos e a realização de atividades lúdicas e participativas ao longo do 
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projeto proporcionaram aos alunos observar, investigar, vivenciar e construir uma diferente visão 

de mundo. Os alunos passaram a ter mais cuidado com o meio e desenvolver atitudes ser mais 

sustentáveis.

Os contos promoveram o resgate e valorização de diferentes hábitos, crenças e valores 

dos povos indígenas. A ampliação do repertório de conhecimento dos alunos transformou-os em 

multiplicadores de informações fundamentais para a preservação da história dos povos indígenas.

Para que a história dos povos indígenas se propague, sugere-se a divulgação de contos, 

imagens e informativos que subsidiem o processo de compartilhamento de informações e 

valorização de sua cultura e identidade não só para os alunos, mas para toda a comunidade 

escolar.
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O INÍCIO DA EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL

SONIA REGINA PAIVA MENDELSOHN

RESUMO

O presente artigo tem o objetivo geral o resgate e apresentação de acontecimentos históricos referentes à educação 
dos surdos na educação brasileira, desde o segundo império, destaca-se o papel de Dom Pedro II para a comunidade 
surda, o qual convidou o professor surdo da França Edward Huet, que foi de fundamental importância para consolidar 
a educação de surdos no Brasil. As metodologias filosóficas que vigoraram na educação dos surdos. Refletir sobre a 
Língua Brasileira de Sinais, ou LIBRAS, a principal língua usada pelos surdos brasileiros, abordando aspectos a ela 
ligados, sua origem, sua estrutura, e a necessidade de universalizar seu ensino nas Escolas Públicas do Brasil. Este 
trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre o tema e aborda aspectos históricos,  dificuldades e avanços nas 
legislações sobre a educação dos surdos e sua inclusão nos espaços escolares e na sociedade.

Palavras-chave: Surdo; História; Educação; Língua de Sinais.

INTRODUÇÃO

A pesquisa tem a finalidade de levantar dados históricos da trajetória da Educação de 

Surdos no Brasil   desde o Segundo Império, tendo como perspectiva os seus direitos e a sua 

inclusão no processo educacional brasileiro.  

Este trabalho de pesquisa pretende-se analisar neste estudo, como se deram as 

mudanças ao longo da história, no que se refere à inserção do surdo na educação, e na sociedade, 

considerando a educação, como a base das relações em que os indivíduos são inseridos. 

Pensar na educação de surdos no Brasil nos dias de hoje e no passado, remete a um 

processo a ser discutido, pois  a história da educação de surdos no Brasil é bastante conturbada 

desde o seu início, por volta do ano de 1857, até os dias atuais, devido a discriminação, o 

preconceito e as formas de tratamento sórdidas em relação aos Surdos.

A sociedade atual ainda cria barreiras entre o mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos  
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mesmo com leis que deixam claros os direitos dos surdos, os preconceitos ainda são fortes na 

sociedade atual. Outro problema encontrado,  está ligado à inclusão  do aluno surdo nas classes 

comuns do ensino regular, de metodologias que sejam  adequadas à aprendizagem dos alunos 

surdos. 

Como ressaltam Barby, Vestena e Garrido (2007) é necessário reconhecer a importância 

de se realizar a adequação curricular para que a inclusão aconteça de fato, além de desenvolver 

propostas de adaptações curriculares direcionadas à diversidade dos grupos.  

A escola deve promover o acesso ao ensino e a permanência nela,  à população sem 

distinção, será que essa inclusão é respeitada e a educação regular consegue absorver a 

demanda dos alunos surdos?

Precisamos  enxergar a surdez  como uma “diferença” onde a língua e a identidade dos 

surdos deve  ser respeitada, numa sociedade que majoritariamente  é moralista, e detém sobre 

os privilégios que a sociedade lhe permite. Uma barreira que mantém  uma distância considerável 

de comunicação,  devido a falta de conhecimento da Língua  Brasileira de Sinais  pela grande 

maioria de pessoas ouvintes  da nossa sociedade.

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a pesquisa bibliográfica que, de acordo 

com Gil (2002), é desenvolvida mediante material já elaborado, principalmente livros e artigos 

científicos; mas, também, utiliza outros documentos tornados públicos como revistas, jornais, 

monografias, teses, dissertações, entre outros, relativo ao tema.

Para alcançar tais objetivos, abordamos e refletimos sobre as seguintes questões: 

surdos, direitos e legislações, resgate da história a qual o surdo está inserido. 

Os resultados obtidos, durante esta pesquisa, condiz com a realidade na qual esses 

sujeitos estão inseridos, com falta de condições de serem incluídos nas escolas regulares, 

assim como na sociedade; pois, a mesma não possui meios de garantir que seus direitos sejam 

efetivados.

Precisamos  enxergar a surdez  como uma “diferença” onde a língua e a identidade dos 

surdos deve  ser respeitada, numa sociedade que majoritariamente  é moralista, e detém sobre 

os privilégios que a sociedade lhe permite. Uma barreira que mantém  uma distância considerável 

de comunicação,  devido a falta de conhecimento da Língua  Brasileira de Sinais  pela grande 

maioria de pessoas ouvintes  da nossa sociedade.

Como ainda nos dias de hoje a Língua Brasileira  de Sinais (Libras),  que é uma língua 
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visuo-espacial que apresenta todas as propriedades específicas das línguas humanas e é 

utilizada em espaços criados pelos próprios surdos, mas essa comunicação deveria pertencer a 

todos e seu uso é muito importante nos espaços escolares regulares de ensino, pois possibilita  

melhor qualidade de ensino para os surdos, ampliando suas conquistas. 

Conhecer a história  da trajetória dos surdos não nos proporciona apenas a ocasião 

para adquirirmos conhecimentos, mas também para refletirmos e questionarmos diversos 

acontecimentos relacionados com a educação em várias épocas. Por exemplo, por que 

atualmente, apesar de se ter uma política de inclusão, o sujeito surdo continua excluído?

Este artigo de pesquisa pretende fazer uma retrospectiva de tempo linear na educação 

dos surdos no Brasil, Este trabalho de pesquisa pretende fazer uma retrospectiva de tempo linear 

na educação dos surdos no Brasil, passando por vários períodos políticos que gerou avanços e 

retrocessos na educação dos surdos.

O INÍCIO DA EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL - 1857

A educação de surdos no Brasil começa com a vinda do professor surdo francês, Edward 

Huet, que chega ao Brasil em 1855 a convite de Dom Pedro II. Nascido em 1822, em Paris 

Edward Huet pertencia a uma família da nobreza na França, sempre teve acesso à melhor 

educação da época, Heut falava portugues e alemão.

Com 12 anos de idade, Edward teve sarampo e, devido a essa enfermidade, acabou 

ficando surdo, onde começou a estudar  no Instituto Nacional de Surdos de Paris. Onde se 

formou professor e, posteriormente, foi diretor do Instituto de Surdos de Bourges.

Por conta do excelente trabalho desenvolvido, Huet obteve grande prestígio e 

reconhecimento. Por esse motivo e devido ao notável trabalho na área de educação de surdos, 

em 1855 Huet mudou-se para a Corte de Portugal no Brasil, a convite do Imperador Dom Pedro 

II. 

O objetivo do Imperador consistia em fundar um instituto que atendesse às pessoas 

surdas no Brasil e, foi movido pelo sentimento de solidariedade já que neste tempo não se tinha 

nenhuma ideia ou iniciativa pública voltada para educação dos surdos.

Em 26 de setembro de 1857 foi fundado no Rio de Janeiro, o Instituto Imperial de Surdos-

Mudos, pela Lei nº 839, que mais tarde passaria a se chamar Instituto Nacional de Educação 
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de Surdos (INES), que inicialmente utilizava a língua dos sinais francesa, trazida por Huet, e 

misturavam com a existente no país. Esta mistura originou mais tarde a língua brasileira de 

sinais.

Mas em 1861 Huet deixa o Instituto vendendo seus direitos ao imperador  Dom Pedro 

II, o instituto ficou sob a direção, de forma transitória, do Frei João Carmelita. Já em 1862 o Dr. 

Manuel de Magalhães Couto assumiu como diretor do Imperial Instituto, estando habilitado para 

isso pelo Instituto de Paris.

Com a saída de Huet,  em 1867 ocorreu a retirada da disciplina de leitura labial e foram 

acrescentadas as disciplinas de leitura e escrita, geometria elementar, desenho linear, francês e 

contabilidade. 

Em 1873 foi incluído o ensino profissionalizante, para que os alunos surdos-mudos 

pudessem aprender atividades agrícolas, reforçando uma mentalidade educacional não letrada, 

limitando as opções de trabalho dos surdos. Que aliada às influências do Congresso de Milão 

de 1880, onde grupos de profissionais não surdos decidiram  excluir a língua de sinais do ensino 

de surdos.

Determinando o uso da língua falada na educação de surdos no lugar da língua gestual, e 
que os surdos deveriam se apropriar da fala, e para isso deveria ocorrer a implantação do 
método oralista. (BALBAKI; CALDAS, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das reflexões feitas, observamos que a trajetória das pessoas surdas na 

educação, ou na sociedade, precisa avançar muito, para que efetivamente ele possa   aprender 

e desenvolver seu potencial cognitivo, desde que seja estimulado para tal.

Muitas são as Leis e Decretos que procuram dar sustentação para a inclusão de crianças 

com deficiência ou necessidades especiais, mas como educadora percebemos o quanto é difícil 

isso na prática e em sala de aula, sem infraestrutura, materiais adequados, recursos humanos 

para efetivar a inclusão nos espaços escolares.

Percebemos então, que a maior deficiência está nas políticas públicas, pois é nessas 

que se baseiam toda a organização da escola e o planejamento do professor. Sem uma política 

adequada e adaptada para todos os alunos, é impossível que se formem pessoas / cidadãos 

críticos e ativos na sociedade.
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A proibição da língua de sinais por mais de 100 anos sempre esteve viva  nas mentes dos 
povos surdos até hoje, no entanto, agora o desafio para  povo surdo é construir uma nova 
história cultural, com o reconhecimento e o respeito às diferenças, valorização da sua 
língua, a emancipação dos sujeitos surdos de todas as formas de opressão ouvintistas e 
seu livre desenvolvimento espontâneo de identidade cultural! (PERLIN, STROBEL, 2006 
p.17). 

 A inclusão da criança é uma questão delicada para a escola, pois é necessária uma melhor 

organização da estrutura escolar, todo um aparato pedagógico, e um corpo docente capacitado 

para atender essa demanda, a fim de cumprir sua função de integração social emancipadora.
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A RODA DE LEITURA COMO RECURSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

TANIA DA SILVA BARBIERI ROMARIZ

RESUMO

A proposta desse estudo é apresentar uma maneira de trabalhar a proficiência leitora, incentivar e estimular o prazer 
de ler trabalhando com as rodas de leituras, visando desenvolver no estudante o hábito da leitura e assim formar 
leitores críticos- reflexivos. Literatura, devidamente alçada no processo pedagógico, contribui para um trabalho 
mais imediato e contundente no aprendizado, além de mostrar, aos professores a essencialidade de seu papel de 
mediador no processo de aquisição da aprendizagem.

Palavras-chave: Leitura; Roda de leitura; Formação de Leitores.

INTRODUÇÃO

Estimular o hábito da leitura e assim formar leitores competentes é essencial. As práticas 

pedagógicas de leitura acontecem na escola antes mesmo da alfabetização, esse contato da 

criança com livros desperta o prazer de ouvir histórias e, é de extrema importância para sua 

formação leitora. Para Geraldi (2004, p. 98) é preciso “recuperar na escola e trazer para dentro 

dela o que dela se exclui por princípio – o prazer – me parece o ponto básico para o sucesso de 

qualquer esforço honesto de incentivo a leitura”.

O hábito da leitura se constrói em crianças que veem os pais lendo, pais que leem para 

seus filhos antes de dormir, estudantes que têm contato com a leitura desde as séries iniciais 

da educação infantil, professores que trabalham com a leitura por prazer em vez de obrigação, 

são incentivos à leitura e fundamentais para estimular o hábito de ler, além de contribuir para a 

formação de bons leitores.

A leitura na escola, seja ela realizada de forma individual, coletiva ou compartilhada, deve 
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ser uma atividade onde não tenham obrigações, o estudante precisa ficar a vontade para ler o 

que ele quiser, como quiser e, também se quiser. Sendo assim, essa liberdade, com o tempo, 

acaba estimulando a participação e o interesse dos estudantes, principalmente no trabalho com 

rodas de leitura, que é um espaço em que a criança perceberá que ler é fascinante, que ela pode 

viajar por muitos lugares diferentes, conhecendo as culturas e histórias de outros povos. E por 

meio do agrupamento e a junção em rodas de leitura, a atitude de compartilhar ideias, os temas 

e os roteiros de leitura, findam por fomentar o interesse de todos da roda.

Nesta pesquisa apresentaremos que tanto o aprendizado da leitura quanto o prazer 

de ler podem ser adquiridos na escola. O foco que deve ser dado ao aprendizado da leitura, 

não tem que ser apenas de decodificação ou de análises sintáticas, e sim de prazer, porque 

assim a criança vai perceber que ler é bom, gostoso, se viaja por outras realidades, entram em 

mundos de fantasias, é, também, busca de conhecimento, informação e com o tempo a criança 

vai ganhando objetividade e autonomia leitora.

Trataremos ainda de rodas de leitura, nas quais durante a leitura o professor servirá 

como mediador entre estudante e autor e assim, dependendo do objetivo, fornecer modelos 

de estratégias específicas de leitura, fazendo predições, perguntas, comentários, o que é 

imprescindível nas atividades escolares que abordam o aprendizado da leitura.

Por fim, trataremos do processo de leitura e da formação do leitor, da relação do leitor/

texto e autor, sua disposição diante o texto na busca de sentido, mobilizando uma série de 

conhecimentos e de experiências de vida. As estratégias são assim criadas e articuladas com 

um determinado grupo, para que se possa viabilizar o processo de interesse pela leitura. Assim, 

podemos dizer que trata-se de uma ação singular e específica do professor. O estudante é um 

sujeito que deve ser aguçado e transportado para esse momento. O estudante precisa descobrir 

naquela atividade como algo prazeroso.

RODA DE LEITURA

Estratégias de leitura estão sendo cada vez mais requisitadas, visto o atual cenário 

da educação e consequentemente da prática de leitura, todavia, escolas de educação infantil, 

fundamental e médio, tem preconizadas atividades que envolvam leitura e que contribuam para 

que a formação de cidadãos críticos.
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Ler e narrar histórias de ficção ou de vida constitui uma experiência humana fundamental 
para sentir- se parte de um grupo de uma cultura e ter uma identidade própria. (SABBAG, 
2010, P.7).

Diante do exposto, pode-se dizer que as estratégias, o ambiente, o método, a entonação 

vocal e tudo o que norteia a leitura são indispensáveis para que o aluno se interesse, se apaixone 

pela leitura e descubra o que esta prática pode acrescentar à sua vida.

Nesse sentido, uma das estratégias é a roda de leitura, na qual o professor atua 

como mediador, colaborando para que o aluno compreenda o aluno está lendo, intervindo em 

determinados momentos, com questionamentos que o leve a refletir sobre sua leitura, despertando 

o senso crítico e lhe proporcionando autonomia leitora.

O ideal é que o professor proporcione situações de contato entre alunos e livros, para 

que estes possam sentir o livro, tocá-lo, escolher sua leitura pela curiosidade, pela capa do livro, 

pelo título, por indicação de algum colega, a proposta, portanto, é despertar no aluno o prazer 

de ler, contribuir para o desenvolvimento da competência leitora e assim tornar o aluno crítico, 

fazendo uma leitura para além do texto.

A roda de leitura tende, principalmente a estimular o prazer pela ler, estabelecer o hábito 

leitor, mas, de acordo com Lerner (2002, p. 10) “Ensinar a ler e escrever é um desafio que 

transcende amplamente a alfabetização em sentido estrito. O desafio da escola hoje é o de 

incorporar todos os alunos a cultura do escrito e o de conseguir que todos cheguem a ser leitores 

e escritores”.

Sendo assim, ler e escrever são tarefas que caminham juntas, bem como a autor e 

leitor, em determinado momento se confundem, então a leitura, automaticamente, colabora para 

melhorar o desempenho na interpretação de textos, levando o aluno a refletir sobre sua leitura, 

contribuindo para ampliar a visão de si mesmo e do mundo e estimulando o senso crítico, para 

tanto, é importante que essa leitura não seja, apenas, vinculada a tarefas escolares, mas que, na 

escola possa ser produzida das mais variadas maneiras possíveis.

A roda de leitura esta englobada em uma variação das práticas de leitura, um momento 

que esbanja afetividade, em que as pessoas (adultos e crianças) se aproximam e criam para 

si uma cumplicidade, estabelecem uma linha tênue entre autor/leitor/contexto, contribui para o 

respeito aos mais diversos pontos de vista, enfim, os alunos descobrem novos mundos, riem ou 

choram, experimentam emoções a partir do ato de ler.

Na roda de leitura, ao levantar discussões sobre o texto lido o professor abre para a 
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criança um leque de possibilidades, mas, primordialmente, fornece a ela a oportunidade de se 

colocar, de se pronunciar, de se reconhecer como ser humano, como pensante, como capaz de 

opinar em situações diversa, além de que, ao realizar atividades de leitura em voz alta contribui 

para que a criança desenvolva habilidades de compreensão de texto, elabore inferências, 

apreenda os sentidos gerais.

Na escola estão em primeiro plano os propósitos didáticos da leitura e da escrita, que são 
mediatos do ponto de vista dos alunos, porque estão vinculados aos conhecimentos que 
eles necessitam aprender para utilizá-los em sua vida futura, os propósitos comunicativos-
-como escrever para manter contato, ler para conhecer outro mundo possível- costumam 
ser relegados ou, inclusive, excluídos de seu âmbito. Essa divergência pode levar ao para-
doxo: se a escola ensina ler e escrever com o único propósito de que os alunos aprendam 
a fazê-lo, eles não aprenderão a função social da leitura e da escrita, se a escola abando-
na os propósitos didáticos e assume os da prática social, estará abandonando ao mesmo 
tempo a sua função ensinante. (LERNER, 2002, p. 14).

Nesse sentido, compreende-se que, a leitura deva estar atrelada a escrita e, para ambos 

aspectos didático-pedagógicos devem ser considerados, porém, as práticas necessitam de 

inovação, sendo necessário haver um equilíbrio entre o que é obrigatório, indispensável ensinar 

e o que é relevante para a formação de leitores em momentos extraescola.

A roda de leitura é uma prática iniciada na educação infantil, onde o contato com o livro 

desde o berçário é valorizado, todavia no ensino fundamental deve fazer parte da rotina semanal 

dos alunos, uma vez que, diferente da leitura diária feita pelo professor, em que o tema não é 

aprofundado e das aulas de sala de leitura, onde os alunos escolhem o livro que querem ler e 

fazem essa leitura na sala de aula ou em casa, a roda de leitura, tem por objetivo, tornar o aluno 

crítico, autônomo, desproporcionar um momento em que ele tenha oportunidade de refletir sobre 

suas leituras e, mediado pelo professor, discutir com os colegas sobre suas expectativas diante 

do tema de um livro, ou mesmo, sobre os questionamentos que tal livro apresenta.

Os critérios de escolha de títulos de livros podem ser vários, pode ser feita por indicação 

de alguém; escolha democrática dos alunos dentre determinados títulos; escolha do professor. 

Porém, o ideal é que essas formas ou critérios de selecionar leituras variem sempre. Para que 

as rodas de leitura ocorram, o professor da sala ou de língua portuguesa deverá separar uma 

ou duas aulas semanais, planejar a atividade, escolher o texto ou separar alguns títulos que 

serão lidos e as formas de interação durante a leitura, pois ele deve se por como um interlocutor 

presente no processo da leitura respondendo ou questionando à medida que questões vão sendo 

levantadas pelo processo que se executa.
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A apresentação, a seleção e a preparação prévia, os motivos explicitados, a consideração 

do leitor, o incentivo aos comentários posteriores e o clima criado devem ser intencionais e não 

obra do acaso. (...) o momento da leitura exige postura adequada, entonação de voz e uso 

correto das ilustrações para ajudar a conduzir a narrativa. No fim é muito importante coletar as 

impressões da garotada, o que pode ser feito com perguntas simples: de qual parte da história 

cada um mais gostou (e por quê), o que chamou mais atenção em cada personagem, qual ponto 

provocou mais alegria (ou medo, preocupação, etc.). Esse momento de pensar sobre o que foi 

lido e expressar opiniões é um comportamento típico de quem gosta de ler. Essa troca também 

é boa para estimular os pequenos a aprender a ouvir o que os outros têm a dizer. (MEIRELLES, 

2010, p.51)

A roda de leitura tem que ser um momento da semana onde professor e aluno são leitores 

e, em conjunto, descobrem mundos fantásticos, discutem sobre a leitura que estão realizando, 

trocam impressões, analisam personagens, enfim, caminham juntos com um mesmo objetivo, a 

reflexão e o entendimento. A compreensão do texto não se dá exatamente durante a leitura da 

criança, mas sim na interação com os colegas e o professor, que cria condições de retomada 

e reflexão sobre o texto, para que assim todos possam melhor compreendê-lo, esse processo 

contribui para a formação dos alunos como leitores.

Kleiman (2004, p. 10) afirma que “... é na interação, isto é, na prática comunicativa em 

pequenos grupos, com o professor ou com seus pares, que é criado o contexto para que aquela 

criança, que não entendeu o texto, entenda”.

Antes de o professor iniciar a roda de leitura é preciso que ele faça com os alunos a pré-

leitura do texto, com antecipações e hipóteses sobre o tema, de acordo com o título do texto, a 

capa do livro, o que se conhece sobre o autor, o meio de veiculação do texto, o gênero textual 

a que pertence, entre outras abordagens. E ao termino da leitura é preciso fazer, então, a pós-

leitura, em que se confirmam ou não as hipóteses levantadas, se discuti sobre o tema abordado 

fazendo um link com a realidade dos alunos, sobre os personagens que mais gostaram e suas 

atitudes. Algumas questões para a discussão coletiva que podem ser levantadas são: Gostaram 

da história? Concordam com o final? Que outro final poderia ter a história? Qual o personagem 

mais legal e o mais chato, em sua opinião?

A roda de leitura pode ser também um momento onde os alunos falam de livros que 

já leram, de suas preferências, a fim de incentivar seus colegas a lerem aquele livro também. 
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Incentivar o aluno a falar sobre o lê o ajuda a refletir sobre a história do livro, a fazer sínteses e 

se expressar em público, além de ajudar a turma a ampliar seu repertório, a se interessar por 

outros tipos de leituras, a ouvir o que os colegas têm a dizer, a respeitar a opinião dos demais.

Na roda de leitura, além do aluno, o professor também tem que sentir prazer em estar 

ali, em ler, em descobrir mundos fantásticos, sempre fazendo interferências que levem a turma 

a reflexão e crítica, pois para ser um leitor proficiente requer a ativação de inferências na 

interpretação de textos, que deverá ser instigado pelo professor no seu trabalho de mediação 

numa roda de leitura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo abordou a formação de leitores num o trabalho com rodas de leitura, 

a fim de estimular o hábito leitor, sua feitura nos proporcionou a percepção de que, para isso, 

a leitura na escola precisa deixar de ser, apenas, obrigação e imposição para se tornar um 

momento de prazer, e a roda de leitura pode colaborar em grande escala para que isso aconteça, 

além de proporcionar o prazer de ler, estimula a compreensão e reflexão do texto, contribuindo 

para a formação de leitores críticos e competentes.

O ideal é que o trabalho com rodas de leitura, que tem início na educação infantil, se 

estenda ao ensino fundamental e vá até o final da vida escolar do aluno. No entanto, para um 

trabalho bem sucedido com rodas de leitura, o professor tem que enxergar seus alunos como 

leitores em potencial valorizando suas interpretações e guiando discussões pertinentes sobre os 

temas abordados, além de ser relevante que o professor trabalhe com diversos gêneros textuais, 

pois eles são produtos culturais da sociedade, carregados de história e crenças.

Neste trabalho de certa forma generalizado em suas ações, pode-se “in loco” constatar 

que a prática musical em grupo contribuiu para o desenvolvimento de uma união desse grupo. 

Assim, visualizamos que naqueles momentos em que os alunos, as pessoas, deveriam trabalhar 

em equipe como, por exemplo: no canto coletivo, até mesmo quando realizamos a leitura da letra 

da música em agrupamento, esse trabalho surtiu efeitos diferenciados.

Outros aspectos são percebidos nesse tipo de trabalho, a partir do desenvolvimento 

da própria concentração que acaba sendo obrigatória para o grupo, porém quando se atua em 

agrupamento, a criança se envolve e passa também a utilizar essa prática em benefício do 
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grupo, trabalhando para a realização de tudo aquilo que foi combinado.

É importante que o professor realize junto aos alunos a pré e a pós-leitura do texto, o 

primeiro contato dos alunos com o texto dá abertura para eles exporem opiniões sobre o que 

esperam daquela leitura, além de analisarem o veículo de circulação, o gênero a que pertence o 

texto, o título, o autor. E, na pós-leitura, professor poderá mediar uma reflexão sobre o texto lido, 

se as expectativas dos alunos foram atendidas ou não, discutir o assunto principal do texto, a fim 

de que os alunos exponham suas conclusões, fazendo uma ponte entre o texto e a realidade, 

esse trabalho de discussão e reflexão faz com que os alunos comecem a olhar um texto mais 

atentamente e assim percebam a relação entre as palavras e o sentido que o autor quis dar a 

elas, numa leitura mais reflexiva e despertando seu senso crítico.

Por este trabalho de conclusão levamos em consideração que sempre tentaremos levar 

aos nossos alunos, o entender o que eles não tinham entendido. Levar uma reflexão alegre 

tipicamente escolar, alegria que sentimos quando alargamos o nosso repertório em sala de aula, 

alegria quando percebemos que passamos a pensar e educar melhor.

O que conta além do trabalho a ser apresentado é o amor pelo aluno e, quando nosso 

professor Paulo Freire um dos mais importantes intelectuais, definiu o professor como sendo 

aquele que ama o aluno, neste trabalho podemos dizer: - É disso que estamos falando!

O professor não é aquele que cumpre protocolos, não é o que obtêm títulos, não é o que 

produz cientificamente. Porque é possível ter protocolos, títulos e produção científica sem ser 

professor. O professor é aquele que precisa da alegria do aluno, e essa alegria não é qualquer 

alegria, é a alegria escolar de pensar melhor.

A leitura, portanto, torna o mundo mais próximo do indivíduo e, a escola permitindo 

através da alfabetização, que o aluno aprenda a ler, escrever, realizar cálculos e muitas outras 

atividades que são essenciais na vida em sociedade, sendo ferramentas de compreensão e 

realização da comunicação do homem com a sociedade. Isso tudo não pode ocorrer e acontecer 

sem esse acontecimento transformador que se dá com a aprendizagem e fator leitura. E a leitura 

não pode ser tratada tão somente, como mais uma disciplina dentro do universo e caminho da 

aprendizagem.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

VALDILENE MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RESUMO

O Artigo 205 da Constituição Federal do Brasil define a educação como “direito de todos e dever do Estado e 
da família” e segundo o ECA (artigo 53), “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa...”. Os textos nos remetem a uma relação necessária para uma garantia de direito 
adquirido Constitucionalmente entre Estado, representado pela escola pública como o principal equipamento para o 
desempenho da responsabilidade do Estado pela educação e a família, configurando uma corresponsabilidade entre 
as duas instâncias. É comum ouvir relatos da dificuldade encontrada por gestores de escolas em estabelecerem 
parceria entre o espaço escolar e a família, principalmente, em se tratando da Educação Infantil. A maioria dos 
educadores, dessa etapa da educação, reclama da pouca ou nenhuma demonstração de interesse da família em 
participar do cotidiano escolar das crianças nos Centros de Educação Infantil, muitos pais inclusive, demonstram não 
conhecem a instituição que seu filho estuda. Desta forma como contribuir ou como cobrar empenho de professores 
e da escola, sendo que nem ao menos conhecem a escola? Szymanzki (2003, p.75) reforça essa convivência dos 
pais na escola quando diz que uma condição importante nas relações entre família e escola é a criação de um clima 
de respeito mútuo favorecendo sentimentos de confiança e competência, tendo claramente delimitados os âmbitos 
de atuação de cada uma [...]. Este cenário torna-se, assim, frutífero de estudo, a fim de se verificar como a arte pode 
contribuir numa aproximação entre família e escola de maneira que haja um verdadeiro conhecimento da instituição, 
facilitando a construção de confiança e respeito mútuo. Para a obtenção dos dados foi desenvolvida uma pesquisa 
de campo, realizada em um Centro de Educação Infantil, situado na zona leste da cidade de São Paulo, público, da 
rede municipal, pertencente a Diretoria Regional de Educação São Mateus. 
 
Palavras-chave: Arte; Educação; Família; Escola.

INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende refletir sobre como a arte pode contribuir na aproximação da 

família nos Centros de Educação Infantil a fim de garantir uma parceria de qualidade trazendo 

maiores benefícios na construção da educação de crianças de 0 a 3 anos de idade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB) de 1996 reconhece que “A educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 
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no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais” (art. 1º da Lei 9394/1996). Evidenciando assim, 

legalmente a base familiar. Porém, um dos grandes desafios das instituições de ensino na 

atualidade no Brasil, refere-se exatamente, a pouca participação da comunidade, e, sobretudo 

das famílias, na gestão e nas etapas de ensino desenvolvidas nas escolas. 

Está no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): as escolas têm a obrigação de 

se articular com as famílias e os pais têm direito a ter ciência do processo pedagógico, bem 

como de participar da definição das propostas educacionais. Porém nem sempre esse princípio é 

considerado quando se forma o vínculo entre diretores, professores e coordenadores pedagógicos 

e a família dos alunos.

Como professora da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, pude observar 

que os principais assuntos que atraem os pais a escola são assuntos relacionados a Programas 

Sociais, como Bolsa Família, Leve-Leite e Vai e Volta. E quando se trata da educação de 

crianças de 0 a 3 anos de idade, o assunto se estende a questões diárias sobre o “cuidar”, um 

cuidar apenas, sobre alimentação, saúde, troca de fraldas. Tal constatação despertou em mim, 

uma verdadeira inquietação em perceber que assuntos como, currículo desenvolvido na escola, 

participação em Conselhos e APM, não gerava preocupação ou qualquer interesse em conhecer 

mais sobre os processos de aprendizagens das crianças. 

Para a obtenção dos dados foi desenvolvida uma pesquisa de campo, realizada num 

Centro de Educação Infantil (CEI), situada na zona leste da cidade de São Paulo, pública, 

da rede municipal, pertencente a Diretoria Regional de Educação São Mateus, região com 

aproximadamente 159.000 habitantes. Nesse contexto, foram observados diversos momentos, 

como reuniões de pais, participação em conselhos de escola (CE) e associação de pais e mestres 

(APM), Mostra Cultural e nos momentos de entrada e saída para saber dentre os assuntos 

levantados quais que mais contribuíam na aproximação e interesse dos pais/responsáveis pela 

escola. 

Fiz então um breve relato sobre o contexto histórico da Educação Infantil, o contexto 

histórico da arte na Educação brasileira e as observações feitas no CEI sobre as relações entre 

família e escola.

A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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A arte reflete a história e a cultura vivenciada por uma pessoa, levando-se em consideração 

seus valores estéticos de beleza, harmonia e equilíbrio. Tudo isso, é facilmente percebido por um 

adulto, mas para uma criança, a manifestação do universo infantil é algo natural, sem que ela se 

dê conta de que está expressando tudo o que vivência naquele momento da sua vida — ainda 

que tenha tido apenas poucas experiências.

Para elas, não há um modo de se expressar por meio da arte, apenas uma vontade e 

um impulso nato de expressar suas percepções do mundo que ainda estão sendo construídas, 

compreendemos assim, a Educação Infantil como espaço rico para proporcionar vivências 

estéticas, permitindo que, mais tarde, em outras etapas da educação, as crianças possam 

sistematizar e organizar essas vivências em conteúdos conscientes, a partir de um conhecimento 

significativo já partícipe de sua realidade. Isso porque acreditamos que a Educação Infantil é 

espaço de vivenciar, de interagir e de conhecer. Perguntar, indagar, criar paixão pelo conhecimento 

do mundo. Entrar em contato com o universo da cultura e, mais especificamente, com o mundo 

da arte, expressão simbólica da cultura do mundo.

O ato de rabiscar, figurar, manchar, modelar, enquanto acontecimento plástico de decom-
por e transformar na simultaneidade que mostra e favorece – amplificando as coisas – são 
insubstituíveis. Por configurar a experiência de um corpo brincando com suas possibilida-
des e com suas limitações de linguagem, com seus medos e regozijos, sempre há algo 
como a primeira vez. (RICHTER, 2007, p.11).

A arte é uma linguagem que fará com que a criança se expresse através de diferentes 

elementos e será a criatividade e a imaginação que terão um papel muito importante em todo 

esse processo. A arte para as crianças é uma forma de viver e tem muitos benefícios:  

•	 Expressar as emoções -  quando, pinta, ou realiza outras atividades de expressão 

artística, sem se dar conta estará expressando emoções e sensações, inclusive 

as que se encontram mais profundas dentro do seu ser, porque as emoções estão 

presentes dentro da gente desde que nascemos.  

•	 Desenvolver a criatividade – o desenvolvimento da criatividade também é facilitado 

pela arte. Qualquer que seja a forma como a criança se sinta confortável em 

expressar seu talento artístico, ela tem papel fundamental em seu desenvolvimento 

intelectual, isso acontece porque a expressão artística reflete sua imaginação, 
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de visualizar o mundo além do óbvio e, também, de criar alternativas para seus 

problemas. Um rabisco que a criança faça, demonstra que é capaz de criar com o 

que tiver à sua disposição.

•	 Estimular a escrita - o rabisco resultará não apenas em desenhos que, futuramente 

se transformarão, também, às palavras que um dia escreverão. Pensando nos 

primeiros seres humanos, há registros de rabiscos feitos em cavernas, datados 

antes mesmo de desenvolverem a fala. Era rabiscando que eles desenhavam sua 

impressão sobre o mundo e registravam a história do presente para o futuro.

•	 Aguçar a percepção dos sentidos - o reconhecimento que a criança tem de si e 

dos outros também é estimulado pela expressão artística, isso porque, enquanto 

ela cria personagens com características peculiares, sua sensibilidade é aguçada 

e, também, sua capacidade de observação e percepção. Por essa interpretação, 

a criança reconhece tanto nela quanto nas outras crianças as semelhanças e as 

diferenças, ao fazer modelagens de massinha ou escolhe brinquedos de certas 

cores e formatos, ela está recebendo, absorvendo e interpretando informações de 

maneira completa, aguçando seus cinco sentidos.

[...] durante as criações ou fazendo atividades de seu dia a dia, as crianças vão aprenden-
do a perceber os atributos constitutivos dos objetos ou fenômenos á sua volta. Aprendem 
a nomear esses objetos, sua utilidade seus aspectos formais (tais como linha, volume, 
cor, tamanho, textura, entre outros) ou qualidades, funções, entre outros... Para que isso 
ocorra é necessário a colaboração do outro – pais, professoras, entre outros - sozinha ela 
nem sempre consegue atingir as diferenciações, muitas vezes sua atenção é dirigida às 
características não - essenciais e sim às mais destacadas dos objetos ou imagens, como 
por exemplo, as mais brilhantes, mais coloridas, mais estranhas... (FERRAZ; FUSARI, 
1993, p. 49).

Na fase de desenvolvimento em que crianças em idade de frequentar a educação infantil, 

as atividades artísticas contribuem com ricas oportunidades para seu desenvolvimento, uma vez 

que põem ao seu alcance diversos tipos de materiais para manipulação, seja com materiais 

que não teriam mais utilidades para os adultos ou estavam disponíveis na natureza, como o 

fogo, água, terra e ar que para Gandhy Pioski, cada elemento natural sugere um tipo de de 

movimento e olhares específicos. Um desenho na terra, a construção de um barquinho de papel 

e posteriormente observá-lo navegar na água...  A casa construída com gravetos e coberta com 

folhas. 

Além da arte espontânea que surge em brincadeiras ou a partir de uma proposta mais 



456

direcionada. O lúdico, o teatro, a dança, a pintura, o desenho, a criatividade, o conto de fadas, 

fazem parte de um momento em que as crianças se expressam, comunicam e transformam a 

vida na relação com a arte.

O contato com as diferentes formas de artes oportuniza aos alunos a exploração, o 

conhecimento, a brincadeira, desenvolvendo uma visão transformadora beneficiando um vínculo 

com a realidade, contribuindo para analisar a compreensão do aluno e do mundo a qual vivencia, 

favorecendo a ligação entre a fantasia e a realidade.

(...) um oásis, um lugar onde se torna criança, onde não se trabalha, onde se pode crescer, 
sem deixar de ser criança, onde se descobre (e se conhece) o mundo através do brincar, 
das relações mais variadas com o ambiente, com os objetos e as pessoas, principalmente 
entre elas: as crianças. (FARIA, 2003).

O uso da imaginação potencializa a criatividade da criança, brincando e criando! 

Quando elas não têm exclusivamente brinquedos prontos como instrumentos do brincar, mas 

também, natureza, papelão, tecidos, caixas ou outras infinidades de objetos, produzidos sem a 

intencionalidade do brincar, juntas as transformam de acordo com suas imaginações e objetivos 

é possível observar a redução de conflitos e o uso cada vez mais da imaginação.

O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

O Centro de Educação Infantil está situado na periferia da cidade de São Paulo, no distrito 

São Rafael. Dividida em dois pavimentos, a escola possui 7 salas com atendimento para 2 turmas 

de Berçário I, 2 turmas de Berçário II, 4 turmas de Minigrupo I e 3 turmas de Minigrupo II. Possui 

ainda, três parques com árvores frutíferas ou não, sendo uma área verde extensa, inclusive com 

horta, onde as famílias também participam da colheita e plantio em alguns momentos, como 

dia da família na escola.  O equipamento não atende às normas de acessibilidade. São Rafael 

é um distrito situado no extremo leste da cidade de São Paulo. Faz divisa com os distritos de 

São Mateus e Iguatemi e com os municípios de Mauá e Santo André. A área é administrada pela 

subprefeitura de São Mateus. O bairro onde a escola está inserida é um dos mais antigos do 

distrito.

“A educação tem que ser o lugar mais rico do ponto de vista material e espiritual. A infraes-
trutura tem que ser boa e as pessoas - famílias, funcionários, mestres e alunos - têm de 
estar todas com alto astral. O aprendizado exige muito compromisso” (Fernando Haddad).
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Sendo um espaço que atende ao todo 11 turmas, a escola atende um total de 126 crianças 

matriculadas., sendo 14 do BI, 18 BII, 40 MGI e 54 MGII. Há 36 servidores no local, entre diretor, 

assistente, coordenador pedagógico, professores e servidores do quadro de apoio, a escola 

conta ainda com um quadro de funcionários terceirizados responsáveis pela manutenção da 

limpeza e o preparo de merenda com cardápios que fornecem as necessidades nutricionais, 

conforme o período de permanência na escola.

Os ambientes que compõem a escola são:

A. 3 Parque descoberto; 

B. Parque emborrachado;

C. Solário com 50% do espaço coberto;

D. 7 Salas de Aula com banheiro;

E. 3 Banheiros para funcionários;

F. 1 Sala de Direção;

G. 1 Sala de Coordenação;

H. 1 Sala de professores;

I. 1 Secretaria;

J. 1 Cozinha;

K. 1 Lavanderia

O horário de funcionamento da escola é das 7h00 às 18h00, com atendimento para as 

crianças das 7h00 às 17h00. 

O quadro de servidores da escola está completo, gestores, professores e quadro de 

apoio.

O CEI possui alguns projetos que muito tem contribuído para a um maior envolvimento 

dos pais na vida escolar dos filhos, dentre eles, tem a biblioteca circulante, onde todas as sextas-

feiras, as crianças de todos os agrupamentos levam um livro para ler em família. Tem também 

uma horta que os pais ajudam tanto a plantar e colher, como também podem levar para casa os 

frutos colhidos.

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
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Segundo a PORTARIA 6572/14 – SME, de 25 de dezembro de 2014 que dispõe sobre a 

organização das Unidades de Educação Infantil, de Ensino Fundamental, de Ensino Fundamental 

e Médio e dos Centros Educacionais Unificados da Rede Municipal de Ensino diz que as Unidades 

Educacionais da Rede Municipal de Ensino deverão organizar-se de modo a assegurar um trabalho 

educacional voltado à melhoria das condições da qualidade social do ensino e aprendizagem e 

dos resultados obtidos nas avaliações realizadas no decorrer do ano, considerando os objetivos 

propostos no Projeto Político-Pedagógico de cada Unidade Educacional.

 Diz ainda que a elaboração do Projeto Político Pedagógico deverá ser feita sob a 

coordenação da Equipe Gestora e com a participação da comunidade educacional e aprovação 

do Conselho de Escola, a fim de nortear toda a sua ação educativa, considerando:

I. Os princípios democráticos estabelecidos na legislação e diretrizes em vigor; 

II. As diretrizes de atendimento aos educandos com deficiências, Transtornos Globais 

de Desenvolvimento-TGD e altas habilidades/superdotação, no Sistema Municipal 

de Ensino;

III. A política de formação continuada instituída para os diferentes segmentos da 

Secretaria Municipal de Educação;

IV. A avaliação institucional da Unidade Educacional, realizada pela própria Unidade 

e as promovidas pelo MEC, sob a coordenação do Núcleo de Avaliação da SME;

V. A avaliação institucional, da Educação Infantil, deverá ser participativa e realizada 

pela própria Unidade a partir da utilização do documento “Indicadores de Qualidade 

da Educação Infantil Paulistana”.

Assim sendo, o Projeto Político Pedagógico é fruto de uma decisão coletiva, que leva 

a escola à criação de sua própria identidade e à conquista de sua autonomia. A construção do 

Projeto Político Pedagógico exige bastante dos seus participantes, e é necessária a articulação 

dos diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar. 

Na construção do projeto político pedagógico todos devem ter a oportunidade de explicitar 

seus propósitos, propor metas e objetivos, vislumbrando caminhos para melhorar a atuação da 

escola. Tudo isto levando em consideração as práticas e as necessidades da comunidade escolar, 
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as diretrizes nacionais, e as normas, regulamentos e orientações curriculares e metodológicas 

do sistema de ensino no qual a escola esteja inserida.

Neste ponto a família não participa, possivelmente por desconhecer as formalidades 

do documento e suas finalidades e ainda sua importância, outro ponto a tentar melhorar ao 

aproximar a família da escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel da escola e o papel da família é formar cidadãos responsáveis consigo mesmo, 

com o próximo e com o meio ambiente, sendo a escola o espaço no qual se deve favorecer, a 

todos os cidadãos, o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de competências, ou seja, 

a possibilidade de apreensão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade e de 

sua utilização no exercício efetivo da cidadania. 

A participação da família na vida escolar de seus filhos promove a relação de pertencer 

ao grupo social, desenvolvendo a capacidade de responsabilidade com o processo educacional, 

bem como o senso de responsabilidade com a integridade do equipamento público. Quando a 

família dispõe de meios efetivos de participação ativa e regular na vida da escola, gradativamente 

constrói a consciência de que a escola é um bem público que também é seu. Assim, geralmente 

desenvolve afetividade com relação à escola, assume maior responsabilidade com relação ao 

processo educacional de seus filhos e por consequência, passa a cuidar bem da escola. Além 

disso, a possibilidade de participar de atividades juntamente com os filhos na escola faz, dos 

familiares, membros efetivos da comunidade escolar. Cada escola tem a responsabilidade de 

elaborar projetos que visem alcançar e atender necessidades das famílias de suas crianças, 

possibilitando essa aproximação e favorecendo seu envolvimento. 

A tecnologia tem afastado as crianças de viver a vida de fato, de realizar experimentações, 

estarem de fato com as pessoas. As brincadeiras do passado traziam muito isso, o conviver e 

o toque no outro, o envolvimento com o outro. A arte aproxima pessoas, seja com a música, 

com a dança, pinturas, teatro... Seja no museu, nas ruas e até mesmo nas escolas, onde são 

manipulados sons, movimentos, cores, texturas onde se utiliza um preceito de códigos para 

expressar e comunicar significados, que pode ser envolvida por todos. Este é um método que 

aproxima as pessoas, tornando possível o reconhecimento das semelhanças e das diferenças 
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vinculadas pelos produtos artísticos com as suas respectivas visões estéticas.

Arte vai além e tem várias formas de auxílio nessa relação escola e família, onde a 

família ultrapassa o papel de telespectador, pois além de conhecer as produções dos filhos, 

a família pode também participar dos projetos desenvolvidos na escola...  Uma confecção de 

colcha de retalhos que ficará na escola como um objeto representativo da presença da família na 

vida do filho enquanto ele permanece na escola... Um instrumento musical construído na escola 

com sucatas que posteriormente o filho brincará com ele, por exemplo, são formas de trazer 

essa família, tão indispensável na construção de uma educação de qualidade, para a escola, 

vivenciando e entendo o processo de aprendizado das crianças.
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BENEFÍCIOS DA ARTE TERAPIA NO CONTEXTO ESCOLAR

VIVIANE ROSA PEREIRA

RESUMO 
 
Este artigo investiga o emprego da Arte terapia no contexto educacional e social como meio de utilizar a linguagem 
artística como base da comunicação. As crianças começam a ter contato com a arte na educação infantil.  Analisando 
esse contexto o objetivo é aprofundar o aprendizado nesta fase, pois elas sonham acordadas, inventam e descobrem 
coisas, se aventuram em um mundo desconhecido, não têm medo de criar. A metodologia da Arte terapia é trabalha o 
desenvolvimento da criatividade e o processo que o criar desencadeia no aluno: medo da expressão, do julgamento, 
ansiedade, autoestima, integração, vivência em grupo e potencial pessoal. A arte é um elemento fundamental, em 
todas as atividades humanas ela é um harmonizador da superação de si concluindo podemos verificar que a arte 
terapia é um percurso para a interação do aluno com o meio de aprendizado.

Palavras-chave: Arte; Terapia; Educação; Desenvolvimento.  

INTRODUÇÃO

Este artigo é produto de um estudo sobre a arte terapia aplicada ao processo educacional, 

como forma de amenizar ou superar dificuldades de aprendizagem de educandos no que diz 

respeito ao desenvolvimento de habilidades artísticas. O interesse por este tema surgiu por 

conta da parte psicológica ser envolvida pela cor e a arte traduz o interior do ser.

Arte terapia é um processo terapêutico que utiliza o recurso expressivo a fim de conectar 

os mundos internos e externos do indivíduo, através de sua simbologia. Variados autores definiram 

a Arte terapia, todos com conceitos semelhantes no que diz respeito à autoexpressão. É a arte 

livre, unida ao processo terapêutico, que transforma a Arte terapia em uma técnica especial.

A arte terapia distingue-se como método de tratamento psicológico, integrando no 

contexto psicoterapêutico mediadores artísticos. Tal origina uma relação terapêutica particular, 

assente na interação entre o sujeito (criador), o objeto de arte (criação) e o terapeuta. O recurso 
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à imaginação, o simbolismo e as metáforas enriquecem e incrementam o processo que consiste 

na utilização da arte como forma de expressão, consciente e inconsciente, do sujeito. Através 

da terapia, a subjetividade do sujeito se manifesta, possibilitando fazer pensáveis os conteúdos 

trabalhados.

Nossos sentimentos e emoções, pensamentos e esperanças, sonhos e desejos podem 

se revelar com muito mais facilidade através de imagens do que através de palavras. Para 

a modalidade de aprendizagem, é como um idioma que cada um utiliza para entender os 

outros e fazer-se entender por eles, mobilizando recursos internos na produção de imagens de 

autoconhecimento.

Assim, a arte terapia lança mão de recursos artísticos em contextos terapêuticos (de 

tratamento) ou profiláticos, de prevenção de questões diversas, que variam desde estresse e 

depressão até inibições e dificuldades de aprendizagem.

A educação escolar deve assumir, através do ensino e da aprendizagem do conhecimento 

acumulado pela humanidade, à responsabilidade de dar ao educando o instrumento para que ele 

exerça uma cidadania mais consciente, crítica e participante (Ferraz e Fusari, 1993, p. 33 e 34). 

Por outro lado, mesmo que haja clareza de percepção, às vezes as palavras não são a melhor 

linguagem para expressar o que é contatado. É comum sentirmos dificuldade em transmitir em 

palavras, sensações e sentimentos intensamente presentes, assim como imagens e sensações 

intensamente vivas para nós em sonhos e visões. Porém, por termos a capacidade de nos 

expressar por meio de diversas linguagens expressivas, frequentemente sensações, sentimentos 

e visões são muito melhor expressos em imagens, cores, movimentos ou sons.

O arte-terapeuta trabalha com o sujeito individualmente, ou com grupos, desenvolvendo 

práticas, dinâmicas, vivências que valorizam a arte em todas as suas manifestações: pintura, 

escultura, música, desenho, teatro, poesia. Ao realizarmos uma atividade artística, não só 

interferimos na realidade, como também desenvolvemos competências e habilidades pessoais que 

aprimoram o desempenho, a performance da pessoa, o que estabelecerá formas de comunicação, 

o ato criativo em expressão produtiva. Dessa forma, as pessoas aprendem a construir espaços 

de autoria; reconhecem-se como autores e desfrutam o prazer de criar, valorizando a invenção 

de coisas originais e não a mera repetição estereotipada; acrescentando detalhes específicos, 

comprovadores de que o criar nos faz humanos e nos leva a sair da lógica dual: melhor ou pior. 

O sujeito artista/artesão aprende a perceber sua obra com diferentes matizes e cada uma com 
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sua beleza única.

A arte-terapia no âmbito da educação formal configura-se como um instrumento que 

oportuniza a criança o desenvolvimento de seu potencial criador e reflete sua convivência cultural, 

à medida que ao se relacionar com a arte, a criança internaliza e externaliza conhecimentos sobre 

o seu mundo. Na arte, a criança representa o seu mundo. Pela arte, a criança pode elaborar 

conceitos e expressar sua compreensão dos papéis sociais. Com a arte-educação se pode 

instrumentalizar o processo de aprendizagem para que este esteja condizente com a capacidade 

cognitiva da criança. Capacidade cognitiva para elaborar conceitos, compreender sua posição 

no mundo e se identificar com papéis sociais que desempenhará ao longo de sua vida. 

Para o professor Ferraz (1993, p. 33 e 34):

Arte-Educação é a ideia de relacionar, dentro da sala de aula, expressão com cultura, ou 
seja, levar o aluno a construir a sua linguagem pessoal e, ao mesmo tempo, mostrar-lhe 
que arte é cultura e que é importante conhecê-la, pois faz parte de nossa existência.

A leitura do discurso visual não se resume apenas na forma, cor, volume, ou movimento, 

mas é centrada na significação que esses atributos, em contextos diversos, conferem à imagem, 

e isso é uma imposição da época em que vivemos. A importância da Arte-educação é por ela 

não propor modelos de certo ou errado, levando o aluno a trabalhar a construção de hipóteses, 

partindo da interação dos saberes e por isso, tal processo se dá no coletivo e inclui a voz, o olhar, 

o tocar, o pensar e o sentir de “Todos”. 

A Arte educação é então um recurso pedagógico, que no âmbito da psicologia passa 

a ser um dispositivo que pode fortalecer a relação entre a apropriação do conhecimento, 

o desenvolvimento das funções psicológicas superiores (percepção, atenção, linguagem e 

pensamento, por exemplo) e o processo de socialização infantil.

BENEFÍCIOS DA ARTE TERAPIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

As crianças sentem prazer em desenhar, pintar, rabiscar, cortar e criar; é assim que elas 

se expressam. Elas utilizam sua imaginação para inventar ou transformar desenhos, criando 

sempre o inusitado, o novo, o diferente formando assim seu próprio universo cognitivo. Essa 

interação artística beneficia o ato de adquirir conhecimento partindo do aprendizado diferenciado.

As atividades desenvolvidas no processo de arte terapia permitem trabalhar, entre outras, 
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a autoimagem, a percepção da transformação, a superação de obstáculos, a estimulação da 

desinibição, que conduz a uma sensação de integração com o mundo, instigando à resolução de 

conflitos pessoais. Consequentemente, ocorre um aperfeiçoamento na forma de comunicação do 

sujeito, consigo mesmo e com os grupos com que interage: família, escola, lazer, incentivando o 

desenvolvimento harmônico melhor de forma não verbal. A necessidade da comunicação simbólica 

origina-se deste pressuposto, como forma de autoconhecimento no tratamento terapêutico.

Partindo do princípio de que muitas vezes não se consegue falar a respeito de conflitos 

pessoais, a arte terapia propõe recursos artísticos para que sejam projetados e analisados todos 

esses processos, obtendo-se uma melhor compreensão de si mesmo, e podendo ser trabalhados 

no intuito de uma libertação emocional. Para o aluno os benefícios interferem nos distúrbios de 

aprendizagem que o mesmo apresenta como ser hiperativo, desatento, inquieto entre outros que 

prejudicam a aderência do conhecimento e aprendizado, devemos partir do pressuposto que as 

cores e as imagens afetem positivamente na busca da interação e concentração necessária para 

o foco que é a absorção do saber.   Uma obra de arte consegue, por si só, transmitir sentimentos 

como alegria, desespero, angústia e felicidade, de maneira única e pessoal, relacionadas ao 

estado espiritual em que se encontra o autor no momento da criação. 

A utilização de recursos artísticos (pincéis, cores, papéis, argila, cola, figuras, desenhos, 

recortes, etc.) tem como finalidade a mais pura expressão do verdadeiro self, não se preocupando 

com a estética, e sim com o conteúdo pessoal implícito em cada criação e explícito como resultado 

final. A criatividade está ligada à atividade artística, de modo que a arte terapia é um caminho 

através do qual cada indivíduo pode encontrar possibilidade de expressão, processar, elaborar e 

redimensionar suas dificuldades na vida.

O desenho como representação gráfica é uma das formas simbólicas essenciais ao 

pensamento do ser humano. A criança em desenvolvimento expressa suas ideias e sentimentos 

por meio dessa representação e, por isso, é necessário que o professor saiba interpretar (avaliar) 

os desenhos infantis e, dessa forma, propor atividades (intervenções) que beneficiem a evolução 

do grafismo infantil.

Os desenhos e as criações das crianças não são exatamente o que nós adultos 

entendemos como arte. Mas os desenhos infantis não se baseiam na intenção de criar arte, mas 

sim no desenvolvimento. Através dos seus desenhos e criações a criança tenta estabelecer uma 

conexão a sua realidade, entender esse processo traz o diferencial no conceito de aprender. As 
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cores têm como beneficio entreter a criança pelo ato chamativo que ela possui e isso intensifica 

sua utilidade para o uso com a criança.

ARTE TERAPIA: CRIAR E REFLETIR EM ARTE

Arte terapia é o termo que designa a utilização de recursos artísticos em contextos 

terapêuticos; Esta é uma definição ampla, pois pressupõe que o processo do fazer artístico tem o 

potencial de construir uma relação que facilita a ampliação da consciência e do autoconhecimento, 

possibilitando mudanças. É um campo de interface com especificidade própria, pois não se trata 

de simples “função” de conhecimentos de arte e de psicologia. Isso significa que não basta ser 

psicólogo e “gostar de arte” ou ser artista arte-educador e “gostar de trabalhar com pessoas com 

dificuldades especiais”. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e trabalhos 

artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, aumentar sua 

sensibilidade pessoal interna e externa (mundo), diminuir os efeitos de experiências traumáticas, 

cognitivas e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico. Selma Ciornai - mestre 

em Arte terapia, doutora em Psicologia Clínica e fundadora do Departamento de Arte terapia do 

Instituto Sedes Sapientiae. Segundo Selma Ciornai, “A criatividade e as atividades artísticas 

podem ser facilitadores e catalizadores do processo de resgate da qualidade de vida”(2005 

p.13). Assim a Arte-Terapia seria um caminho para que o indivíduo descubra possibilidades de 

expressão para, figurar e reconfigurar, através de técnicas e materiais artísticos, suas dificuldades 

de relacionamento com o outro e com o mundo. 

A educação escolar deve ser vista como uma ação de progresso permanente, pois 

assume, através do ensino e da aprendizagem do conhecimento acumulado pela humanidade, 

à responsabilidade de dar ao educando o instrumento para que ele exerça uma cidadania mais 

consciente, crítica e participante. (Ferraz e Fusari, 1993, p. 33 e 34). Para isso desencadear a 

diversidade na aprendizagem se faz necessário na construção do pensamento crítico.

Essa é a ideia principal de inserir no processo de ensino aprendizagem a arte terapia 

que é apresentada como um recurso inovador para o beneficio da aderência dos conhecimentos, 

pois explora as dimensões artísticas sugerindo ações diferenciadas para sacar alguns fatores 

relevantes na alfabetização.
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AS CORES E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL

O uso das cores tem ligação direta no desenvolvimento infantil, por isso é fundamental 

oportunizar as crianças a experimentação e descoberta das cores, auxiliando assim, a ampliação 

do olhar perceptivo e a sensibilidade da criança desde cedo. Educação colorida - As cores facilitam 

no processo de assimilação dos ensinamentos por parte dos pais, entretanto, é preciso que eles 

estejam preparados para utilizar essa importante ferramenta de aprendizado. “Não basta encher 

a casa de figuras coloridas e não estimular a criança. É fundamental que os pais associem a cor 

ao objeto. Uma dica é convidar o filho a comer uma deliciosa maçã de cor vermelha. A criança 

se sentirá estimulada por ser uma fruta de coloração vibrante”, avalia Vilma Colmenero. Essa 

parte familiar é muito importante para o desenvolvimento inicial da vida infantil. Quando uma 

criança consegue esse incentivo familiar ela evolui melhor no seu procedimento educacional no 

ambiente escolar.

O contato com o mundo das cores na educação infantil é um momento mágico para 

qualquer criança. Quando ela passa a perceber a relação entre as cores, as misturas e as formas 

que as cores podem formar faz com que a criança desenvolva várias habilidades. A arte terapia 

pode ser trabalhada por pessoas de nove a noventa anos de idade. Além disso, ela é uma 

importante ferramenta pedagógica, que facilmente se entrelaça com os mais variados conteúdos, 

podendo ser utilizada tanto nas disciplinas artísticas, como nas disciplinas estritamente provindas 

das ciências físicas e naturais.

No mundo das crianças as cores são muito importantes pelo fato de contribuírem para 

o desenvolvimento delas.  As figuras coloridas estimulam e ajudam a melhorar a capacidade 

motora cognitiva, o raciocínio, a fala, a audição, etc. As cores sempre chamam muita atenção 

e isso deve ser aproveitado esse interesse pelo “mundo das cores” sendo que se estende por 

alguns anos e pode ser muito bem usado na educação. É um facto que as cores têm uma grande 

influência psicológica sobre o ser humano. Existem cores que se apresentam como estimulantes, 

alegres, optimistas, outras serenas e tranquilas, entre outros.

Entre os autores brasileiros, destaca‐se Fayga Ostrower, quem, de forma articulada e 

consistente do ponto de vista teórico, e ao mesmo tempo sensível e poética, escreveu sobre a 

importância da criatividade no desenvolvimento humano:

“A criatividade é um potencial inerente ao homem, e a realização desse potencial, uma de 
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suas necessidades. [...] De fato, criar e viver se interligam” (1977 p. 187).

As cores podem ter influência psicológica sobre o ser humano: algumas estimulam, outras 

tranquilizam, pois são captadas pela visão e transmitidas para o cérebro e consequentemente 

refletem impulsos e reações para o corpo. A cor está presente na nossa vida, em tudo que nos 

rodeia e são constantemente aprendidas e assimiladas por nós, seres humanos.  Assim, quando 

o Homem tomou consciência desta realidade, aprendeu a usar as cores como estímulos para 

encontrar determinadas respostas e, a cor que durante muito tempo só teve finalidades estéticas, 

passou a ter também finalidades e funcionalidades práticas.

É possível, pois, compreender a simbologia das cores e através delas dar e receber 

informações. Vejamos alguns exemplos de cores e sua simbologia:

•	 Amarelo - Desperta, traz leveza, descontração, otimismo. Simboliza criatividade, juventude 

e alegria. O Amarelo transmite calor, luz. Simbolicamente está associado à prosperidade. 

É também uma cor energética, activa que transmite otimismo. Está associada ao Verão.

•	 Azul - Produz segurança, compreensão. Propicia saúde emocional e simboliza lealdade, 

fidelidade a personalidade e subtileza confiança e tranquilidade. O Azul é a cor do céu, do 

espírito e do pensamento. Simboliza também o ideal e o sonho. É a mais fria das cores 

frias.

•	 Azul Claro - Significa tranquilidade, compreensão e frescura, associado com a energia do 

elemento água.

•	 Azul Escuro - É considerada uma cor romântica, talvez porque lembre a cor do mar, no 

entanto é uma cor que se associa de certa forma falta de coragem ou monotonia.

•	 Bege - É uma cor que transmite calma e passividade. Está associada à melancolia e ao 

clássico.

•	 Branco - Remete à paz, sinceridade, pureza, verdade, inocência, calma. Também está 

associado ao frio e à limpeza. 

•	 Castanho - É a cor da Terra. Esta cor significa maturidade, consciência e responsabilidade. 

Está ainda associada ao conforto, estabilidade, resistência e simplicidade.

•	 Cinza - Promove equilíbrio e estabilidade. O cinzento pode simbolizar o medo ou a 

depressão, mas é também uma cor que transmite estabilidade, sucesso e qualidade.

•	 Dourado ou cor Ouro - Está simbolicamente associado ao ouro e à riqueza, a algo 
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majestoso.

•	 Lilás - Significa espiritualidade e intuição. É uma cor puxada para a tonalidade azul.

•	 Laranja - Além de significar movimento, espontaneidade, tolerância, gentileza, é uma cor 

estimulante. O Laranja é uma cor quente, tal como o amarelo e o vermelho. É, pois, uma 

cor ativa, que significa movimento e espontaneidade. Essa cor é associada ao elemento 

fogo.

•	 Marrom - Associa-se à estabilidade, constância, significa responsabilidade e maturidade.

•	 Prateado ou cor Prata - É uma cor associada ao moderno, às novas tecnologias, à 

novidade, à inovação.

•	 Preto - Permite a autoanálise, a introspecção, pode significar também dignidade. O preto 

está associado à ideia de morte, luto ou terror, no entanto também se liga ao mistério e à 

fantasia, sendo hoje em dia uma cor com valor de sofisticação e luxo. 

•	 Rosa – Significa romantismo, sensualidade, beleza e saúde, ternura ou romance.

•	 Rosa Claro - Está associado ao feminino. Remete para algo amoroso, carinhoso, terno, 

suave e ao mesmo tempo para certa fragilidade e delicadeza. Está ainda associado à 

compaixão.

•	 Roxo - Transmite a sensação de tristeza. Significa prosperidade, nobreza e respeito. Essa 

cor oscila entre exótico e erótico símbolo de poder. 

•	 Salmão - Está associado à felicidade e à harmonia.

•	 Verde - Simboliza esperança, perseverança, calma, frescor, vigor e juventude. Além 

de lembrar os aspectos da natureza como plantas, folhas símbolo da vida energia de 

crescimento. 

•	 Verde Claro - Significa contentamento e proteção.

•	 Verde Escuro - Está associado ao masculino, lembra grandeza, como um oceano. É uma 

cor que simboliza tudo o que é viril.

•	 Vermelho - Ativa e estimula, é a cor da paixão e do sentimento. Simboliza o amor, o 

desejo, a agitação, mas também simboliza o orgulho, a violência, a agressividade ou o 

poder.

•	 Vermelho Escuro - Significa elegância, requinte e liderança.

•	 Violeta - Significa sinceridade, dignidade, prosperidade, respeito. Seu efeito tem 

transformador de energias negativas para positivas. 



471

Léger (1989) estabelece a cor como algo de necessidade vital assim como a água e o fogo, 

sendo sua ação não só decorativa, mas também psicológica. Nesta visão a cor é um elemento 

atuante no sistema relacional professor, aluno e ensino, condicionando as pré-disposições de 

estado de espírito dos educandos e educadores e suas percepções do espaço.

De acordo com Grandjean (1998. p. 312): “[...] é possível adaptar a configuração das 

cores da sala segundo as características fisiológicas e psicológicas”. Devido a sua capacidade 

de se, “bem usadas, amenizar condições naturalmente desfavoráveis”. (VERDUSSEN 1978, 

apud LEUCZ, 2001, p. 37).

A COR: EFEITO QUE DISTANCIA OU EFEITO DE TEMPERATURA QUE APROXIMA A 

DISPOSIÇÃO PSÍQUICA 

Uma forma de melhor entendermos a questão das cores é classificá-las, exemplo: 

•	 Azul: distância, frio, tranquilizante;

•	 Verde: distância, frio a quente, muito tranquilizante;

•	 Vermelho: próximo, quente, muito irritante e intranquiliza;

•	 Laranja: muito próximo, muito quente, estimulante;

•	 Amarelo: próximo, muito quente, estimulante. 

Quando conhecemos um pouco sobre sua definição classificar ou conhecer o  estado 

de espirito de uma pessoa torna-se mais eficaz afinal como mostrou os tópicos acima as cores 

representam tranquilidade ou agitação dependendo da aplicação do seu contexto.

Pedrosa (2002) afirma que toda cor combina com qualquer outra, entretanto nem todas 

as cores têm harmonia, pois para que isso ocorra é necessário haver afinidade, semelhança, 

proximidade, ou por contraste, dessemelhança e oposição. Esses dois tipos de combinações 

das cores são baseados na sua disposição no círculo cromático (Figura 04), que está ligado 

às sensações térmicas que cada uma produz, gerando uma disposição de oposição de cores, 

quentes e frias e a relação de oposição entre as mesmas é denominada de cores complementares. 
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O ideal é usar uma cor quente e uma cor fria. Para Lacy (1996), existem algumas cores que seria 

sensato incluir na decoração em ambientes de aprendizagem, como o laranja que ajuda a liberar 

as emoções reprimidas dos alunos e o azul que possui um poder terapêutico, sendo que “[...] 

a energia bloqueada por sentimentos de inadaptação e frustração pode resultar em explosões 

de agressividade e raiva. Sob orientação, o laranja tem o poder de canalizar essa energia para 

alguma atividade criativa e, ao mesmo tempo, de vitalizar a pessoa”. LACY (1996, p. 46). Esta 

autora ainda afirma que “[...] o uso certo das cores pode resultar numa relação melhor entre 

professores e alunos”. (LACY 1996, p. 47).

“VERMELHO”: primeira cor que aprendemos

Geralmente esta é a primeira cor que a criança aprende a distinguir, preferencialmente 

a criança que utiliza esta cor quer dizer que sua natureza é enérgica e que possui certo espírito 

desportivo, mas ela pode também está vivendo algum tipo de agressividade que pode ser 

destrutiva. Esta cor representa o sangue, a vida e o ardor, é uma cor fundamental “ativa”. O 

vermelho quando acompanhado do preto deverá ser interpretado com certo discernimento, posto 

que o preto bloqueia a energia do vermelho. Pode tratar-se de uma criança que aparentemente 

não mostra nenhuma agressividade, porém, num dia, quando menos se esperar, a ansiedade e 

angústia podem manifestar-se nela de um modo “explosivo”. No entanto por ser uma cor altamente 

ativa sua prevalência no desenho pode indicar que a criança busca meios de aliviar uma tensão 

interna sem saber como ainda canalizá-la adequadamente. Essa cor também mantém relação 

com as necessidades instintivas e com as manifestações afetivas.  

Essa definição foi feita para ter uma base na interpretação do desenho infantil com suas 

cores, o vermelho sendo uma cor vibrante é a primeira a chamar a atenção da criança na fase 

de aprendizado, quando a criança vai crescendo ela começa a descobrir o mundo maravilhoso 

das cores.

Há muitas teorias que definem as questões das cores, no entanto não devemos aplica-

las como se fossem lei. O mais importante é relacionar o processo de aprendizado com a história 

de vida da criança e seu avanço intelectual demonstrado através das cores e da percepção 

quando mais crescido transmitido pela elaboração dos desenhos.

Uma dica interessante para inserir as outras cores no aprendizado da criança é ensina-la 
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antes de testa-la, mostrar objetos com as cores pretendidas. Lembrando que a linguagem verbal 

nem sempre é a mais acessível então é necessário lhe proporcionar o ato visual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das pesquisas e das atividades elaboradas com os alunos podemos concluir que a 

arte terapia e um adubo no desenvolvimento intelectual do ser humano e no aspecto educacional 

ela é um auxiliador no processo do ensino aprendizagem, sabemos que o ser humano, criança 

ou adulto, possui cem linguagens (EDWARDS, et. al.1999). Desenvolvê-las é humanizar-se. 

É tornar-se pessoa, com as mais diferentes possibilidades de apropriação e de expressão da 

individualidade. É formar a própria personalidade, aprendendo a conhecer-se, a conhecer o 

outro, a compreender o mundo e suas relações, por meio de atividades que demandam o ser 

sujeito. Um trabalho que integra a Arte e o lúdico como formas privilegiadas para a formação das 

diferentes capacidades humanas assume, nesse sentido, a sua relevância.

Essa é uma experiência que tem, como todas as outras, seus pontos positivos e negativos, 

suas dificuldades. Sabemos que muitos professores têm limitado sua atividade pedagógica a 

uma prática cognitivista, não considerando a criança — e também o adulto — como alguém que 

aprende brincando e se expressando de diversas maneiras. Mas o fato de ver um novo brilho nos 

olhos daqueles que redescobrem a Arte e o lúdico em suas vidas e na educação das crianças já 

é o bastante para nos encorajarmos a contar um pouco.

Criatividade é a celebração de nossa grandeza, do nosso senso de tornar tudo possível. 

Criatividade é a celebração da vida. [...] Criatividade é a expressão da presença de Deus em 

minhas mãos, olhos, mente – na totalidade de mim. Criação no sentido da afirmação do divino em 

cada um, de transcender a luta diária pela sobrevivência e o peso da mortalidade – um clamor de 

angústia e celebração. [...] Finalmente, criatividade é um ato de bravura. Afirma: estou disposto a 

arriscar o ridículo e o fracasso para poder experienciar este dia com frescor e inovação. A pessoa 

que ousa criar, romper barreiras, não só partilha um milagre, mas se dá conta de que em seu 

processo de ser, ela é um milagre. (Joseph Zinker, 1977 p. 3- 4)

A análise da influência das cores nas condições fisiológicas, cognitivas e psicológicas 

parece ser consensual entre os vários estudiosos, uma vez que a aplicação de cores em 

ambientes específicos pode influenciar, de modo expressivo, os usuários deste ambiente. 
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Alguns estudos sobre aplicação de cores em ambientes educacionais demonstram-se 

também expressivos, porém necessitam de uma maior variabilidade de aplicação e número. 

Neste sentido, parece oportuno demonstrar que outros estudos, analisando outras variáveis e 

de modo mais sistemático, possam contribuir para o conhecimento nesta área, e na própria 

aplicação. As atividades relacionadas ao universo da cor e da imagem relacionam o eu (objeto 

vivo) com o objeto dos sentidos (imaginário e palpável) sendo assim criam uma relação entre 

ambos fazendo com que a criança se encontre no mundo e consiga estabelecer sentidos no que 

desejar mudar ou recriar em seu meio tanto pessoal quanto social. 

 Quando nos aprimoramos em aprender ensinando transformamos nossa realidade 

intensificando as relações pessoais e isso traz benefícios incontáveis para as crianças que são 

seres em desenvolvimento e que se bem instruídos absorvem e devolvem conhecimento. Muitos 

autores falam sobre os benefícios da arte no processo educacional do educando no cotidiano 

escolar. 

Allessandrini (1996, p.32), nos aponta que:

“Através da utilização dos recursos expressivos e artísticos, possibilita-se ao educando a 
concretização de sua imagem interna de modo significativo, que canaliza seus recursos 
cognitivos internos para um re-fazer transformador. E esses conteúdos internos, relacio-
nando-os com as experiências já vividas pelo educando possuem um papel simbólico 
importante, que podem e devem ser trabalhados pela escola.”

Muitas de nossas escolas ainda supervalorizam a transmissão de conhecimentos, onde 

o aluno tem uma participação ativa mínima, no processo de aquisição desses conhecimentos, 

quando se usa a arte terapia o aluno se torna protagonista de sua aprendizagem. Assim, são 

necessárias intervenções para a sua superação para que, cada vez mais, a escola possa 

desenvolver seu papel social de fazer pessoas felizes e cidadãs, conscientes da sua posição 

social de sujeitos transformadores.

No ciclo inicial de aprendizagem sincronizar cor, desenho e arte se faz presente como 

crescimento e não somente diversão ou proposta livre de trabalho, descobre-se que as crianças 

possuem um potencial grandioso a ser explorado (descoberto) e que pode transformar-se em 

seres questionadores se assim forem preparados e não somente atirados no mundo sem intuitos 

ou propósitos.  Quando se compreende o exercício do desenho das crianças e suas evoluções, 

e o quanto é importante ter um olhar diferenciado sobre as produções infantis e a importância 

do papel do professor para que os alunos através do desenho possam revelar o seu grande 
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desenvolvimento intelectual, social, emocional e perceptivo.  É esperado que quando o educando 

é inserido num ambiente visivelmente interessante ela tem despertada a curiosidade e o interesse 

por novas descobertas, porém mesmo com esse contesto não deve-se bombardear a criança de 

informações afinal precisamos de seres pensantes e não estereotipados de padrões para que 

isso seja modificado o educador precisa transformar o ambiente diversificando sua proposta com 

acessos visuais para facilitar o convívio cultural que fujam dos padrões estéticos para aprimorar 

suas impressões e preferências no conteúdo. O professor como mediador necessita estabelecer 

um parâmetro para que o aluno seja capaz de se situar com as condições futuras, ou seja, de 

aprendizado. 

Todos os estudos serviram para intensificar que a ideia de unificar o desenho, a cor e 

arte terapia como processo de evolução da educação principalmente nas series iniciais faz com 

que o trabalho pedagógico ganhe mais ênfase em relação aos ganhos de benefícios por parte da 

eficiência no resultado que será obtido.

A arte está presente na vida do homem desde o período da pré-história, quando ele já 

se pintava nas paredes das cavernas e assim ele fazia sua arte. Iavelberg (2003) confirma que:

A Arte promove o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos ne-
cessários a diversas áreas de estudo, entretanto, não é isso que justifica a sua inserção 
no currículo escolar, mas seu valor intrínseco como construção humana, como patrimônio 
comum a ser apropriado por todos. (IAVELBERG, 2003, p.43)

A citação acima nos revela a finalidade da arte no aprendizado, efetivando assim o 

beneficio da arte terapia no processo de desenvolvimento do ser, pois segundo estudos o homem 

surge na história como um ser cultural, então porque não usufruir dessa tendência pra ampliar 

conhecimentos. Assim finalizo esse momento de pesquisa com a certeza que a Arte terapia no 

processo Educacional traz benefícios ao progresso do aprendizado do educando. Conclui-se 

que a arte terapia é um método de aprendizagem de inclusão aplicada na sala de aula que pode 

ser usada nas demais linguagens artísticas (mesmo o trabalho se tratando especificamente do 

desenho e da pintura – artes visuais), desde que a aula seja planejada e desenvolvida voltada 

para o aprendizado do aluno.
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ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE ARY QUINTELA

WILIAN FAIAS DA SILVA

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de fazer uma análise sobre livros didáticos no uso de teorias dos conjuntos no ensino de 
matemática antes e e durante o movimento da matemática moderna. 

Palavras-chave: Educação; Ensino; Didática; Matemática; Livros Didáticos De Matemática; Matemática Moderna.  

INTRODUÇÃO 

 

O movimento da matemática moderna (MMM), no Brasil, foi um evento que trouxe 

inovações no ensino da matemática em nosso país, assim como na produção de livros didáticos 

de matemática, mas não sabemos até que ponto estas inovações aconteceram, como foram 

adotadas, quais foram as inovações, se as inovações da matemática moderna, foram adotadas 

ou não por todos autores de livros didáticos da época, e para melhor compreendermos faremos 

uma  abordagem, sobre a origem do MMM no Brasil, a produção de livros didáticos e os 

programas do ensino secundário e suas principais reformas, e analisaremos os livros didáticos 

do ensino secundário, de alguns autores de livros didáticos, antes do MMM, considerando o 

período entre os anos de 1950 e 1960, e durante o MMM, considerando o período entre os 

anos de 1960 e 1975. Os autores que terão livros analisados no período antes do MMM, serão 

Osvaldo Sangiorgi, Ary Quintela, Carlos Galante em co-autoria com Osvaldo Marcondes dos 

Santos, e no período durante o MMM, serão os autores, Osvaldo Sangiorgi, Ary Quintela, Carlos 

Galante, e Miguel Assis Name. Analisaremos nas obras como era o uso da teoria dos conjuntos na 

apresentação dos números naturais, considerando as relações de ordem, definição de número, 



480

além das operações de adição e subtração e suas propriedades, verificaremos também se os 

livros estavam de acordo com os programas de ensino considerados pela legislação na época, 

o uso de imagens, e como as mesmas dialogam com o leitor, o número de cores distintas, na 

capa e interior do livro, a existência ou não de um responsável pela produção editorial do livro, o 

número de páginas e palavras por página, dimensões das páginas, se as margens eram estreitas 

ou largas, os exercícios e suas localizações, assim como a existência ou não de suas respectivas 

resoluções ou respostas, e quanto a linguagem, usada pelo autor na explanação dos assuntos, 

ser: rebuscada, simples, pessoal, impessoal, ou jornalística. Faremos um comparativo entre as 

obras analisadas de um autor antes e durante o MMM, onde evidenciaremos as diferenças, 

quando ocorrerem, a fim de destacar as possíveis inovações ocorridas. E a seguir faremos 

um comparativo entre as obras dos autores analisados antes do MMM e também dos autores 

analisados durante o MMM, destacando similaridades e diferenças, nos itens analisados, a fim 

de destacar as possíveis inovações ocorridas.

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE ARY QUINTELA ANTES DO MOVIMENTO DA 

MATEMÁTICA MODERNA NO BRASIL

No período antes do MMM no Brasil analisaremos o livro de Ary Quintela, da primeira 

série ginasial da coleção matemática, 68ª edição, produzido pela Editora Nacional no ano de 

1959, o livro destaca o nome do arquiteto da capa, Hugo Ribeiro. A figura 32 a seguir corresponde 

a foto da capa do livro.
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FIGURA 32 - CAPA DO LIVRO DA COLEÇÃO MATEMÁTICA PRIMEIRA SÉRIE 

GINASIAL, 68ª EDIÇÃO, PRODUZIDO PELA EDITORA NACIONAL NO ANO DE 1959.

A seguir a figura 33 exposta abaixo corresponde a contra-capa do livro.

FIGURA 33 - CONTRA-FOTO DA CAPA DO LIVRO DA COLEÇÃO MATEMÁTICA 

PRIMEIRA SÉRIE GINASIAL, 68ª EDIÇÃO, PRODUZIDO PELA EDITORA NACIONAL NO ANO 

DE 1959.

Analisando a contra-capa observamos um retângulo no canto superior esquerdo e 

destacado abaixo da figura da contra-capa no qual é feito um aviso, ao leitor que o livro está de 

acordo com o programa mínimo determinado na reforma Simões Filho, no qual foram alterados 

os programas de conteúdos do ensino secundário, conforme portarias n.° 966, de 2/10/51 e 1045, 

de 14/12/51. Também observamos o registro do número do exemplar, que no caso observado é 

47444, o ano de publicação, 1955, sua edição, no caso a 68ª, editora produtora, no caso Editora 

Nacional, e a quantidade de exercícios contidos no livro, que corresponde a 1050 exercicios.

O índice foi livro esta dividido em quatro unidades, que correspondem aos seguintes 

assuntos:

•	 Unidade 1: números inteiros; operações fundamentais; números relativos.

•	 Unidade 2: divisibilidade aritmética, números primos.

•	 Unidade 3: números fracionários.

•	 Unidade 4: sistema legal de unidades de medir.
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Após a descrição dos assuntos relacionados a unidade 4 no índice do livro, há um 

pequeno índice dos exercícios contidos nas quatro unidades, observe figura 34.

 

FIGURA 34 - ÍNDICE DOS EXERCÍCIOS DO LIVRO DA COLEÇÃO MATEMÁTICA 

PRIMEIRA SÉRIE GINASIAL, 68ª EDIÇÃO, PRODUZIDO PELA EDITORA NACIONAL NO ANO 

DE 1959.

O autor destaca o programa de matemática da primeira série ginasial após o índice, veja 

figura 35.
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FIGURA 35 - PROGRAMA DE MATEMÀTICA DO LIVRO DA COLEÇÃO MATEMÁTICA 

PRIMEIRA SÉRIE GINASIAL, 68ª EDIÇÃO, PRODUZIDO PELA EDITORA NACIONAL NO ANO 

DE 1959.

O autor define a idéia de número natural através da correspondência perfeita entre os 

elementos de dois conjuntos, ou seja para cada elemento de um conjunto existe um elemento 

correspondente no outro conjunto, observe a figura 36.

 

FIGURA 36 - PÁGINA 13 DO LIVRO DA COLEÇÃO MATEMÁTICA PRIMEIRA SÉRIE 

GINASIAL, 68ª EDIÇÃO, PRODUZIDO PELA EDITORA NACIONAL NO ANO DE 1959.

A seguir o autor define número natural a partir de uma carcteristica comum aos 

dois conjuntos independente da natureza de seus elementos mas sim da quantidade de 

correspondências entre elementos que representam, onde os simbolos 1, 2, 3, 4, 5, ..., 

representaram as correspondências entre os conjuntos, e formaram a sucessão dos números 

naturais. Nesta abordagem sobre a idéia de número natural observamos que o autor embora 

utilize a idéia de elemento e conjunto, não utilizou diagramas para representar os conjuntos, assim 

como não formalizou a definição de correspondência biunívoca. O número zero esta associado 

a idéia de um conjunto sem elementos, e quando reunido a sucessão dos números naturais 

formara a sucessão dos numeros inteiros, dada por: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., onde as reticências são 

usadas para dar a idéia de continuidade numérica da sucessão.

Na abordagem sobre relações de ordem entre números inteiros o autor faz uso da 

correspondência entre os elementos de dois conjuntos, para definir as relações de igualdade e 
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desigualdade, observe a figura 37.

 

FIGURA 37 - PÁGINA 15 DO LIVRO DA COLEÇÃO MATEMÁTICA PRIMEIRA SÉRIE 

GINASIAL, 68ª EDIÇÃO, PRODUZIDO PELA EDITORA NACIONAL NO ANO DE 1959.

Foram usados sinais como, > (maior que), < (menor que), ≥ (maior ou igual), ≤ (menor ou 

igual), = (igual), e ≠ (diferente), para representar as relações de ordem entre os números inteiros, 

e ainda a idéia de cardinalidade entre conjuntos, quando se refere aos dois conjuntos terem o 

mesmo número cardinal de elementos.

  O autor utiliza a idéia da reunião dos elementos de alguns conjuntos em um único 

conjunto para indicar a idéia de adição de números inteiros e a seguir define adição  como 

a operação que tem por fim achar um número que tenha todas as unidades de dois ou mais 

números dados, e somente essas, observe a figura 38.
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FIGURA 38 - PÁGINA 27 DO LIVRO DA COLEÇÃO MATEMÁTICA PRIMEIRA SÉRIE 

GINASIAL, 68ª EDIÇÃO, PRODUZIDO PELA EDITORA NACIONAL NO ANO DE 1959.

A seguir são definidas as propriedades da adição, sendo denominadas:

- Variação da soma: a soma varia no mesmo sentido das parcelas.

- Propriedade comutativa: a ordem das parcelas não altera a soma.

- Propriedade associativa: não se altera a soma de vários números substituindo duas ou 

mais parcelas pela sua soma.

- Propriedade dissociativa: pode-se substituir uma parcela pela soma de duas ou mais 

outras que lhe correspondam.

A subtração é definida como a operação que tem por fim, dados dois números, minuendo 

e subtraendo, achar um terceiro, resto, que, somado ao segundo, reproduza o primeiro, e suas 

propriedades são definidas da seguinte forma:

1ª propriedade: o resto varia no mesmo sentido do minuendo.

2ª propriedade: o resto varia no sentido contrario do subtraendo.

3ª propriedade: somando ou subtraindo o mesmo numero ao minuendo e subtraendo, o 

resto não se altera.

  Analisando os assuntos descritos no livro foram observados alguns detalhes 

que evidenciaremos agora, como a utilização nos textos de pequenos retângulos para destacar 

informações importantes, as quais eram inseridas no seu interior, veja a figura 39.
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FIGURA 39 - PÁGINA 20 DO LIVRO DA 1ª SÉRIE GINASIAL DA COLEÇÃO MATEMÁTICA 

CURSO GINASIAL, 68ª EDIÇÃO, PRODUZIDO PELA EDITORA NACIONAL NO ANO DE 1955.

O livro contem 1050 exercícios que estão localizados em cada unidade após cada assunto 

abordado, e a resposta ao lado de cada item dos exercícios.  O livro é composto por 216 

páginas de dimensões 13,5 cm por 19cm, com aproximadamente 250 palavras por página, as 

margens laterais, inferior e superior eram largas.

O número de cores utilizadas no livro, com exceção da capa onde foram observadas 

quatro cores diferentes, amarelo, preto, verde e branco, o interior do livro apresenta apenas duas 

cores diferentes, a preta usada na grafia e o branco do papel.

No livro há poucas imagens, e quando apracem contextualizam a explanação de algum 

assunto do livro, a linguagem utilizada era simples facilitando a compeensão do leitor. 

A linguagem utilizada era simples, e na maior parte das vezes auxiliada pelo uso de 

imagens, facilitando a compreensão do leitor.

Em relação as diferenças entre o livro 1ª série ginasial da coleção matemática curso 

ginasial, 68ª edição analisado antes do MMM, e o livro 1ª série ginasial da coleção matemática 

curso ginasial, 121ª edição analisado durante o MMM série, aconteceram poucas mudanças, 

por exemplo, no índice do livro, podemos afirmar que os assuntos abordados são os mesmos, 

apenas não aparece o índice dos exercícios ao final do índice, em relação a noções de teoria 

dos conjuntos, de mudanças, apenas aparecem as representações dos conjuntos por meio de 

chaves, a definição de conjunto vazio, e as representações dos conjuntos dos naturais e inteiros 

utilizando chaves. A utilização de figuras, como objetos, animais, pessoas, na explanação dos 

assuntos e exercícios, contextualizando as situações, o número de cores no interior do livro, que 
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na maior parte das vezes haviam três cores distintas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento da matemática moderna no Brasil, aconteceu sem o planejamento 

necessário, o que acarretou aceitação ou rejeição as propostas da matemática moderna, e isto, foi 

observado entre os autores de livros didáticos que adicionaram ou não, as propostas da MM em 

suas obras. Em nossa análise aos livros dos autores, Osvaldo Sangiorgi, Ary Quintela, e Carlos 

Galante em co-autoria com Osvaldo Marcondes dos Santos, no período antes do MMM, verificamos 

que os livros estavam de acordo com o programa mínimo, estabelecido na reforma Simões Filho, 

conforme Portaria Ministerial nº 966, de 2 de Outubro de 1951, mostrando uniformidade quanto 

aos conteúdos do programa de ensino e obediência a legislação vigente, o mesmo não ocorre 

com os livros dos autores, Osvaldo Sangiorgi, Ary Quintela, Carlos Galante e Miguel Assis Name, 

no período durante o MMM, onde Name e Sangiorgi seguem as recomendações do programa 

assuntos mínimos, aprovado em 1962 no quarto congresso do ensino da matemática, Quintela 

seguiu parcialmente e Galante não seguiu, o que fundamenta um pouco mais a nossa afirmação 

de que o MMM, não foi homogêneo em todo território nacional, pois haviam consumidores que 

optavam pela compra do livro de autores que não adotaram em suas obras as propostas da MM. 

As inovações relacionadas a matemática moderna estão relacionadas ao uso da teoria 

dos conjuntos e as estruturas matemáticas, e as novas orientações pedagógicas, na explanação 

dos assuntos e exercícios, que estão evidentes nos livros de Sangiorgi e Name, onde foram 

destinados um capítulo, para definições básicas de teoria dos conjuntos, como, representação, 

operações e relações entre conjuntos, que serviram de apoio para o desenvolvimento de assuntos 

posteriores dos livros. Sangiorgi e Quintela produziram seus livros pela editora Nacional, e este 

fato não influenciou a forma como Quintela desenvolveu sua obra, pois praticamente manteve 

os mesmos assuntos do período antes do MMM, acrescentando apenas a representação de 

conjuntos por chaves, não definindo operações e relações entre conjuntos, e tanto Quintela e 

Sangiorgi, no prefácio de seus livros, mencionavam que seguiam o programa assuntos mínimos. 

O livro analisado de Galante durante o MMM não continha noções de teoria dos conjuntos, 

e aqui é interessante destacar, que Galante e Name produziram seus livros pela editora do Brasil, 

com Name produzindo suas obras no inicio da década de 1970, com um trabalho muito parecido 
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com o de Sangiorgi, ou seja, o desenvolvimento do livro quanto as propostas da MM, estavam 

muito mais ligadas ao autor e suas opiniões, do que propriamente a editora. Observamos nas 

obras analisadas no período antes do MMM, o uso de poucas imagens, onde apenas o livro 

de Quintela continha algumas figuras, o número de cores distintas no interior dos livros, eram 

sempre duas, o preto da grafia e o branco da folha, e as capas apresentavam de três a seis cores 

distintas, e no período durante o MMM, todos os livros contêm figuras e mais do que duas cores 

distintas, em seu interior, as capas com cinco a seis cores distintas, mas estas diferenças entre 

as obras analisadas nos dois períodos, não se relacionam com as inovações propostas pela MM, 

e segundo Miorim (2005), os anos 1960 marcaram também um momento de modernização do 

setor editorial brasileiro. 

Essas mudanças dizem respeito as dimensões dos livros, à sua encardenação, à 

qualidade de impressão, ao uso de cores e recursos visuais. E nesse contexto que surgem os 

livros didáticos que iriam difundir as idéias da matemática moderna, Miorim (2005). Apesar do 

uso de cores e recursos visuais não se relacionarem com as novas propostas da MM, foram um 

grande facilitador na explanação dos assuntos, principalmente na representação de conjuntos 

por diagramas, e na utilização de figuras para contextualizar a representação dos elementos de 

um conjunto, na explanação dos assuntos e exercícios, o que se destaca nos livros de Name e 

Sangiorgi, no livro de Galante facilitaram a esquematização e contextualização da resolução dos 

problemas de visualização, já no livro de Quintela aparecem na explanação dos assuntos, e na 

maior parte das contextualizavam situações que representavam conjuntos. 
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